
،ظ
"مقاوَنةدَاإسَة

أخمَذءلاهربمىلم
ساكئاوالتليفزيونالإذاعةامجادعامأمين

سابقاالإعلامككليةأستاذ

سابفاالأفريقيةوالبحوثالدراساتممهدإدارةمجلسعضو

!بابفاالأفارقةالإذاعيينمعهدعلىالفنى0المشرت

حسىى

!ض/

فووالمماا-
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اهـ!/هـ

مسلمكل%لىالإْلهيةالرسالاتفىالبحثهذاأهدى

أذهانعنءغربتحقاثقففيهوكودى،ومسيحى

ين.الكثير

نأداعيستطيعفلن.الدعوةرجالبالإهداءوأخص

الثلانة،العقاثدأساسياتعرفإذاإلادعوتهفىينجح

المجردةالحقيقةإلىليصلببحضبعضهاقاركاإذاوإلا

أنبياثخاتممحمدًاوأنله،شريكلاواحداقهأنوهى

ورسله.

نجلىإلىالمقارنةالأديانفىالبحثهذاأهدىكما

وأعتقدأحمد،ونجلهسينايداوكريمتهطاهرأحمدعثمان

بينالعقائديةالناحيةيؤصلكتبتفيماالتمعنأن

هـنحلصها.والسنةالكريمالقرآنفىوردتكماالمسلمين

التأهـللاتمنيالكثيرامتزجتالتىالإسراثيلياتمن

.والشروح

وأق،خاصةواليهودالمسيحيونبهينتفعأنأرجوكما

مسيحيةأصولعنهووتفسيرشرحمنبهجاءماكل

عودية.أو

..التوفيقولىوادله

طاهرأحذ
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آلثةآلرجمنألقحَبِمكبم،

رَبًنَاوَلَاتَخمِلأَؤأَ!آنأَلَضَينَاَإِنلَاتُؤَافنَارَئنًاة

وًلااقَتلِنَأبَمَنًاهِنئَذِيىاَعَليظاض!كلأبهَمَاصحمَفتَهدعَلَى

وَاَزخنأوَآغْفِرلنًاعَنًا!اَعْفُلنًابِهِطلَاطَاقَةَتُحَمِقنَامَا

لفِرجِمتَ،اَئقَؤسِاَكَلَفَاَنمحُزنَامَؤلنَنَاأَنتَ

مص!

منذ"الخمسة"الأناجيللكتابالعميقةالدراسةهذهسطوركُتِبَتْلقد

والجهدالوقتمنالكثيرمؤلفهافيهابذلوقد،سنواتعشرعلىيزيدما

حتىالمتأصلةاللراسةتلكومصادرمراجعبينالدائموالاطلاعوالبحث

حقاثقالمؤلففيهاأثبتوالتى،المتعصبةغيروالمحايدةالصورةبهذهخرج

مها...أخذتالتىمصادرهاإلىمعزوةثابتة

سيلمسكما-موضوعهفىالفريدالعملهذايخرجأنبودىكانوقد

إرادةلكن-ادلهرحمهوالدى-مؤلفهحياةفى-بنفسههذاالكريمالقارىء

نأاقهرحمهوالدىأمنيةكانتوقدذلك،غيرشاءتوتعالىسبحانهادله

منالكثيرفيهبذلأنبعدوخاصةبهيغا،الناسأيدىبينالعملهذايرى

يعنماكلعلىأويرديناقشأنيمكنهحتى،حياتهأخرياتفىوهوالجهد

اطهأسألالتىالدراسةهذهيخصإستفسارأوتوضيحمنالكريمللقارىء

أوتقصير،خطأكللهادلهيغفروأن،الكريملوجههخالصةمنهيتقبلهاأن

كانتوإن،الدراسةهذهمنومرادهبغيتهكانتفهذهنفعمنفيهكانفإن

اللهوأسأل-وحدهدتهفالكمال-ورحمتهبفضلهعنهيتجاوزفادتهالأخرى

مجزىوأن،حسناتهميزانفىالعملهذايجعلوأن،الصالحينفىيتقبلهأن

خير،كلفيهأسهممنكل

...العالمينربدتهالحمدأندعواناوآخر

طاهرأحمد/عثمانالمؤلفنجل
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الرحيمالرحمناللهبسم

مقدمة

الكنيسة،فىممثلةالمسيحيةنظرةعنكليااختلافًاوالعقاندالأديانإلىالِإسلامنظرةتختلف

ادلهدينهىالمسيحيةأنطفولتهممنذالمسيحيينتلقينإلىالمسيحىالدينرجالعمدفقد

كذبأديانمنعداهماماوأن،للمسيحيةتمهيدهىاليهوديةوأن،الحقوالصحيحالوحيد،

،الأديانبينللتقريبالفاتيكانبدأهاالتىالأخيرةالمحاولاتعنالنظروبغض،واختلاق

العالمفىخاصة،كنائسهملىالقساوسةبهويبشرالمسيحيينبينساريًاالاعتقادهذايزالفلا

رسالتهطريقهمعنليبلغإسرائيلشعبمنأنبياءهاختارقدادلهأنالمسيحىوشتقد،الثالث

ماإلىوشظر.الدينيةوتعاليمهمإسرائيلأنبياءفىفقطيعتقدالمسيحىنجدذلكوعلى،وتعاليمه

.نبوةكمدعىأنبياءمنعداهم

الكليةجهودهاوجهتك!ا،وسائلمناستطاعتماكلالتبشيريةالإرسالياتواستخدمت

فىيرسبواحتى،والكفرةبالدعاةفأسصتهمالأنبياء،منالاْخرىالرسالاتأصحابالدم

الذىالوحيد،الرسولوأحيانًاالوحيد،الإلههو(المسيح)يسوعأنعليهمالمترددينأذهان

أفكارهملنفهغ4،أقالذىالدينوعن!،محمدعنكتبوهمانقرأأنويكفى،ادلهأرسله

ورسالته،الدينهذاصاحبعلىتحاملهمونرىالصغر.منذنفوسهمفىاستقرتالتىالدينية

بنىغيرمنالاْنبياءبهينادىماصحةعلىوالتعرفالحقيقةرؤيةفىفف!ث!لوابصيرنهمأعمىمما

طبعهعندسواء،القرآنتحريفعنالأوقاتشوقتفىالكهنةهؤلاءيتورعولم.إسرائيل

العلماء.منهمبعضذهببل،اللغاتمنغيرهاأوالإئجليزيةاللغةإلىتربهتهأوالعربيةباللغة

لأنفسهمإرنسا"إلَالشىءلامم،الرسولمحمدعنكمبهمفىخاطنةمعلوماتدسإلى

ماْالأديانمندينفىوجدواإذاأنهمإلىالحقدبهموصلوقد،طفولتهمفىعليهشبوالماوتاْكيدًا

نفسى،هبوطبلهـلأس،بإحباطبلوأسىبحزنشعروا،تعليممنديخهمفىجاءمامعيتمثى

باْنفيعتقدونالمسلمونأما"،المسيحىا"النفوذبأسيؤكدبماالمتشابهاتهذهبتفسيروسارعوا

اقهأنإلىيشيرالكريمِوالقرآنمفرد،واحدمصدرمنبمثتالعال!فىالسماويةديانالاًجميع

اقهماعبدواأنرسولاأمةكلفىبعثناثرولقدأمة،كلإلىرسولاأرسلقدوتمالىسبحانه

سبحانهعبادتهعلىمحثممالهق.طريقلأمتهيبينأنرسولكلمهمةوكانت136،)النحل

يكلؤهمالذىوثو،ورحمةحئانحلوقاتهعلىأشبغالذىوهو،والأرضالسمواتخالقوتعالى
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علىشعبًايفضلأوأمةعلىأمةالكونهذاخالقمجابأنيمكنلاوبالتالى،ويرزقهمبعنايته

إسلامهيكونلاوالمسلم،وأوامرهتعاليصهمجملرسولأغير.دونإليهفيرسلالشعوبباقى

بكتبهآمنإذاوإلأ،وتعالىسبحانهاللههوالسماويةالدياناتمصدرباْناعتقدإذاإلاصيحيحًا

يرىعندماالهزنمنبشىءالمسلميشعروقد،الشعوبنحتلفإلىبعثهمالذينورسلهالمنزلة

بهجاءماغيرعلىمنهاالكتيربدلواأوجزئثا،اقهتعاليمتناسواقدوالمسيحييناليهودأن

اقهرسالةحملاصادقينكرسولينبهمايؤمنأنالقرآنأمرهفقد،السلامعليهماعيسىأوموسى

عندماوإق!.محمدًاومجترممجبكماوموسىعيسىهـمحبمجترمالمؤمنوالمسلم.الأرضإلى

الصلاةعليهماولعيسىلمحمد،الحببكلأشحر،والمسيحيةالإسلامعنالكلامإلىأتطرق

اقه.عندمنجوهرهافىواحدةبرسالةأتيارسولينبوصفهمالهمابالاحتراموأشعر.والسلام

أنهاأعتقدأمورفىأخالفهمفإق.ينالمعاصرواليهودالمسيحيينالرأىفىخالفتماإذاوإفى

،السلامعليهعيسىرحيلبعدالمسيحيةعلىأدظتأكاأعتقدالدينمنسماتفىأو،حرفت

كماأو.موسىأو،عيسىدينفىأضالفهملاولكنى،موسىبهاأقىالتىالأصيلةاليهوديةعلىأو

51صفحة!ء،!*ول4!منهءكل!!ول3أه!ا:كتابهفىس!ممأح!م!3اللوردقال

ولكنهماوالعباراتالتفاصيلبعضفىإلايختلفانلاوهماصنوانوالمسيحية"الإسلام

".شثابهاندينان

الاَباءبترجمةالاستشهادرفضتقدكنتماإذاالمسيحيينإخواقأستسمحوإق

مىكانفقدعنه.وأضذت،الإنجليزىالنعىإلىورجصت.والتوراةللإنجيلاليسوعيين

ترجمةلىتوفرلاالشديدوللأسفوالجديد،القديمالعهدينفىجاءماأفهمأنالأول

حتىوركاكتها،الترجمةلضعفنظرًا،المقدسالكنابفهمفىرغبتىاليسوعيينالآباء

منةكبيرًاعدذاإنقلتإذامبالغًاأكونولاكثير.مواضعفىمفهومةغيرأصبحت

مراجعةإلىتحتاجاليسوعيينالآباءترجمةأنمنرأى.منهمأصادقهمالذينالمنسيحيين

وإلىاليسوعيةالترجمةالكتابهذامنالأولىالأبوابفىالقارئمجدولسوف،كلية

اكتفيتالكنابمنالأخيرالجزءفىكنتوإن،الإنجليزيةالنسخةمنالتربهةجانبها

الإنجليزية.باللصالمقدسالكتابعنبالترجمة

التوفيقولىواقه

طاهرحذ
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كَريوالق!أنا-!سَةلأناجي!!ا-ة!وَراا

بَا!بزنَاانجيلوهَعهَا
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?أالاولطالمجمابُ

الفصُملؤنرلح

:ةلتوراا

عيسى،علىالمنزلالكتابهىولا،الأناجيلمنليستوهىبالتوراةأبدأأنالقارئيحجبقد

إسراثيلبنىوشريعةولتعزيزها،أجلهامنالسلامعليهعيسىجاءالتىالمسيحيةالديائةأصلولكنها

لهاتقيمأنأرادتقدبهاأقالقالمسيحيةكانتإذاماليريناالاْجلبهيمتدلمالذىعيسىشريعةهى

يضمأيدينابينالذىالمقدسوالكتاب.السلامعليهموصبكنيسةاكتفتأكاأمبها،خاصةكنيسة

التىالبشارةأوالإنجيلهوجديدوآخرإليها.أضيفتكتبومعهاالتوراةوهوقديمأحدهماعهدين

المؤلفين،منعددأومؤلفكتابكلألف.رسميةكتبأربعةمنالبشارةهذهوتتكونعيسىبهاجاء

الكنيسة.بهاتعترفالتىالرسميةالأناجيلوتعتبر

وأحقاسواء-تعرفالتىالأولىالأسفارهـلضمسنة،0011مدىعلىكتب"القديم"والعهد

.التوراةأوموسىبأسفار-تقليدئا

الموضوعهذابحثولقد،التوراةأسفاروعددأساءفىيختلفون.أنفسهماليهودأحبارأنوالواقع

القديم""العهدوضعأنيرىوهوعليهاقهرحمةعلى،حسنينفؤادالأستاذ/زميلىسنتفيفابحثًا

الخاسىالقرنقىآخرهاكانقرونعدةعلىبهعتالتوراةوأنسنة،ألفنحوامتدزمنًااستدعى

نأ،الجمععصوروطوالعامألفمنأكثرإلىالتأليفزمنلامتدادالمحتومةالنتيجةوأنالميلادى،

يتناقثىبل،الإضافةأووالحذف،النقصانأوبالغيادةفيهاعملتكثيرةلمؤثراتالأسفارخضعت

ونخص،عليهدخيلةأم(القديم)العهدأسفارمنحقاهىوهلالأسفار،بعضحرلاللاهوترجال

اليهودعقلياتبينالعظيمالتفاوتنتيجةمنوكانالإنثاد".ونشيد،الجامعة"سفرىبالذكر

أدخلأنعام،ألفمنأكزإلىامتدتالتى،الطوالالسنواتهذ.مدىعلىومعتقداتهم،المختلفة

هذهكتبتوقد.العبريةباللغةلماأصللاوالق(،القديم)العهدعلىالجديدةالأسفاربعضمصريهود

اليهودسلطانزوالهوذلكفىوالسبب(،القديم)العهدفىمرةلاْولاليونانيةباللغةالأسفار

كتابة.والعقلىالروحىتراثهمتدوينإلىبهمحدامما،ميلادية07عامالسياسى

فىوردتكاوعيةعشرةإحدىهىأوع!نرة.إنهايقالوالتى،موسىإلىتنسبالقوالوصايات

القالبريةالإسرائيليينحياةمعيتفقلافيهاجاءماأنإذ،لموسىليستالمعتمدةالاْسفارمنسفر

،11
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اليهودىالشعبتطررنتيجةمتطورةصورةهىأيدينابينالقالوصاياوهذه،أيامهفىيعيشوكاكانوا

الحالية،صورتهاعلىالوصاباهذهفىنلسىونحن،المستقرةانزراعةحياةإلىالمتنقلةالبداوةحياةمن

أنهابرجحلذلكالميلاد،قبلالثامنالقرنفىالإسرانيليينبطابعالمطبوعةوالتقاليدالعاداتتلك

سفرأننجدالتث!ربعيةالناحيةومنالميلاد،قبلالسابعالقرنأوالقرنذلكأواخرفىوجدت

فهوالثعبى،التشربعمنالهامالقسمحوىقد،خروجأى)هبربت(سفرعليهبطلقالذىالخروج

التىالفروقبعضوجودمع)حموراب(بشربعةبكونماأشبهوهوومعاملانهم،وحياتهمبالأفراديهتم

بينهما،جدَاقوبةالملاقةنجدبالوصابا،)حموراب(شربعةوبمقارنةالشعبينبينالثقافةتفاوتإلىترجع

الكنعانيين.عننقلوهأنهمذلكعلىوالرد،التشربعهذااليهودعرفكيفالبعضبتساءلوقد

خاضااهتمائااهتمتجدبدةكتابةكتبتهىأوجدبدًا،عرضًاالشربعةعرضتالتثنيةسفروفى

تناول،للتشربعالجدبدالعرضهذاأنعلى(،العبربينعندوتعالىسبحانهادلهاسم)وهويهوهبأوامر

هذانصولقد،الخروجسفرفىوردتالتىللوصاباالشىءبعضنحالفةجاءتبحيثالعشرةالوصابا

وأالقدسمدبنةفىالتقدبسوهذاالعبادةهذهتكونوأن،وتقدبسه()يهوهعبادةوجوبعلىالسفر

جاءعماتختلفعمومًارهىوغيرها،أطعمةمنمحرئاكانمابعضهناالتشريعأحلكذلك،أورشليم

موتآخرهفىالسفرهذاصجلوقدالأعياد،وأيامبالأعثاريتعلقفيماالحالكذلك،اللاويينسفرفى

الموسوبة،التوراةأسفارآخر()التثنيةالخاسىالسفروبعتبر،موآبأرضفىنابوجبلعلىموسى

بعقللاإذسنة،034منباْكئرموتهبعدغيرهكتبهبل،موسىبكتبهلمالسفرهذاأنهناونلاحظ

إشاراتوهناك،حياتهأثناءفىوذلكموآبأرضفىنابوجبلعلىماتأنهإلىنفسهموسىينيرأن

بعد.فياذلكسنوضحكما.المؤلفينمنعددكتابتهفىاشتركقدالسفرهذاأنتؤكدأخرى

الخطرمن.يهودامملكةإنقاذمحاولةهو،موسىأسفاربينمنالتثنيةسفروضعفىالسببولعل

إدخالمععليهادخيلكلمن،اليهوديةوالعبادةالبلادوتطهيربها،محدتًاكانالذىالأشورى

سفرمنوالعشرينالثاقالإصحاحأنذلكعلىبدلومماجدبد،تشربعهيئةعلىحدبثةإصلاحات

621-623عامىبينماأعنىبوشياحكممنع!ئرالثامنالعامفى"أنهحدثناقدالثافىالملوك

اايهوهبيتفىوجدهإنهوقال،الملكرسولشافانإلىالشريعةكتابحلقياالقسيسسلمالميلاد،قبل

عليهموأخذ،عليهمالكتاببقراءةوأمرالشعبممثلىدعاالذىالملكإلىأوصلهشافانقرأهأنوبعد

والتبدبل.التغييربدتناولتهبالذاتالتثنيةوسفر"بتعاليمهويعملوافيهجاءمامجترمواأنعهذا

أخرىإلىجملةمنيتفاوتالأدبأسلوبهلأن.متنوعةمصاثرمنخليطأيدينابينالذىوالنص

تشكيله،فىبدلوهمأدلواقدالكنابمنكبيرًاعدذاأنبرجحمماالاْولى،الثلاثةالفصولفىخاصة

نفسه،السفرمنعشرالحادىالإصحاحمنجلئاذلكلناوبتبينبالنبى،الملقبأرميا،بينهممنوكان

الراهنةبحالتهوالسفر،الآشوريةالفترةأنبياءعمر،أى،النبوةعصربعدقدجاءتأليفهأنويرجح

مثلًا"قارنالقدبمالنصإلىأضيفتالإصحاحاتبعضوأنمتأخر،عهدفىكتبأئةعلىبدل

جاءولما"بعدهوما56إصحاحأشعياءمع7إصحاحوحزقيال16،أرميامع"الممنيةمن14إصحاح
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والوهيما،ايهوه،مصدرىمع()التثنيةسفربينالتوفيقالقديمالعهدكتابحاولالبابلىالسبى

تغييراتأيضًاوأدخلواالمصمرين،هذينمع()التثنيةووضدوا(اللهممثللتهالعبريةفىاسم)الوهيم

إلىبملةتمتلابأيديناالتىالتوراةأننجزمأننستطيعوبالتالىرالعدد،الخروجسفرىعلىهامة

موتبحد)الشفهى(الشحبىالتراثمنبهعهافىبدئفقد،عليهاللهأنزلهاالقهىوليست،موسى

الفقرةفىجاءماذلكعلىيدلومما،البريطانيةالمعارفدائرةأشارتكماسنةا025بموسى

الخبرهذايكوناًنيمكنلاإذموسىوفاةبخصوصالتثنيةسفرمنالرابعالإصحاحمنالسادسة

هذا(.يومناحققبرهشخصيعرفالايقولإذحىوهوشخصيًاعنهصدربوفاتهالخاصى

عرفهالذىموسىمثلإسرائيلفىنبىبعديقمالمجاءالإصحاحنفسمنالعاشرةالفقرةوفى

كيفثم،الماضىالفعلويستخدمنفسهعنالفقرةهذهموسىيقولأنيمقللاإذ(،لوجهوجفايهوه

سبحانه.اللهعندومنزلتهمالاْنبياءمنبعدهسيأقمنيعرفأنلهيتأق

مما،السلامعليةموسىووفاةأيدينابينالتىالتوراةتأليفبينجداجذاطويلةزمنيةفترةوهناك

الذىالوقتأنمنهايفهمإذ(،التكوينسفر36الإصحاحمن31الفقرة)انظربعدهألفتأنهايؤكد

موسى.عاشهالذىالزمنوليسالملوكوقتكان،إليهتشير

بين.التىالتوراةأنالسببيكونوقد،موسيبتوراة،التوراةسميتلماذاالمرءيتساءلقدولكن

لبنىمفخرةكانموسىأنيبدوثمطويلا،عنهفتحدثتكبيرااهتمائابموسىاهتمتقدأيدينا

بهترسلألمثم؟الملكقصرفىفرعونابنةتربيهألمرأى.وعاحبومؤلفامتعلماكانفقد،إسرائيل

ماينسبراهـلةأوكاتبكلراحوبالتالى)أون(جامعةوهىالحينذلكفىالعالمفىجامعةأعظمإلى

.الناسبينوئقلأوزنالكلماتهمجدحتى،المتعلمالمصرىموسىإلىيقول

مصالرواضحوهااستغلوقد،متنوعةعقلياتونتاج.عديدةعموروليدةأيدينابينالقوالتوراة

،التوراةعليهااعتمدتالقالمصادربينفمنالاَخرالبعضعنالنظروغفوابعفها،ذكرواعديدة

علىاقحمتالتىالإصحاحاتومن114.إصحاحالعدد،سفرفىذكرهجاءالذىيهوهحروبكتاب

)العهد(كتابأما24(،إلى23منالعدد)سفربلعاموحكم94(،)تكوينيعقوببركةالتوراة

تقاليدهلهمستقرشعبوعلىمتطور،عصرعلىيدلنالأنهالميلاد،قبلالتاسعالقرنإلىفيرجع

يعتريهاإذالسماء.منمنزلةليستأيدينابينالتىوالتزراة23(،و22إصحاحالخروج)سفروعاداته

الاصحاحمنعشرةالثائيةالفقرةفىجاءفقد(الطوفان)قمةمثلالقصصمنكثيرفىالاضطراب

من24الفقرةتشيرحينفى،ليلةوأربعينيوفاأربعيناستمرالطوفانأن(،ين)التكوشفرمنالسابع

غريب.تناقضذلكوفىيومًا015استمرالطوفانأن()التكوينسفرمنالإصحاحنفس

نقلتالذىالتراثأوالنسخةمنعامألفحوالىإلىتاهـنحهايرجعالموجودةالمخطوطاتوأقدم

يعقلولاسنة،015عنتقللافترةبينهماجزأينمنمكونأئهنجدأشعياءسفرأخذئاوإذاعنه،

الئاقفالجزءجذا..طويلةبينهماتفصلالقالفترةأنحينفىمغا،الجزأينكتبالكتابمنكاتبًاأن

.قورشالفرسملكانتصارعصرفىكتبقد66(،-4لأ)إعلاحأسْعياءمن
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خصيبخيالنتاجهى)نبخنصر(5أياموقعتأكاالسفرزعمالتىدانيالنبوءاتأقنلاحظكذلك

شىء.فىالحقيقةإلىيمتلا

لكلمةتعرضهاعنديطائيةالبرالمعارفدانرةأقعلى.حسنينفؤادالدكتورإليهذهبمايعززومما

نأإلىوأشارتكتب.عدةمنيتألفوكلاهماوجديد،،قديمقسمينإلىالمقدسالكتابقسمتتوراة

ألفالجديدالقسموأن،السنينمنقرونعشرةمدىعلىألفقد(القديم)العهدأوالقديمالقسم

.السلامعليه)عيسى(ميلادبعدقرنينمدىعلى

لكلبلواحد،مؤلفلهاوليى،اليونانيةثم،الآراميةثمية،بالحبركتبتماأولالتوراةكتبتوقد

علىكلهذلكالخاصة.ظروفهمطمشاءتماحرفواأوعدلواأوأنقصواأوأضافوامؤلفينعدةكتاب

تعالى.اللهأئزطاممهقدالكتبهذهأنمن.السماويتينالديانتينأبناءمنالكثيرونيعتقد.ماخلاف

والعدد،واللاهـلين،.والخروج،)التكوينوهىالأولىالخمسةالأسفاريشمل:القديموالحهد

ناحيةمننزاعموضعالكتبهذهومدىمحتوياتباْنالبريطانيةالمعارفدائرةوتسلموالتتنية(،

ثانية.طبمة!سا!!كلمةتحت571صانظرالاْحداث،سردأوتاريخهاناحيةومنصحتها،

هذهوتعنىإسرانيلشحبإلىأصدرهاالقوتعالىسبحانهاقهلتعاليمإطارعنعبارة:والتوراة

معلوماكاأنإلا()التكوينبسفربدأتقدكانتوإنوهىشريعته.أواقهتعاليم(،)التوراةالكلمة

هذهكتبتفقدغروولا،والعلمالواقععنتكونماأبعدوالإنسانوالأرضالسمواتخلقعن

دائرةفىجاءوكا،اليهوديةالكنيسةرجالاعترافاتبمقتضىسنة،ألفعلىيزيدمدىعلىالتورأة

حددتوقدالميلاد،قبلعشرالثالثالقرقفىموسىظمر.العالميةالمعارفودائرةالبريطانيةالمعارف

متداولأكان(القديم)العهدأنإلىتشيرك!االميلاد.قبل0125عامفىظهوره.العالميةالمعارفدانرة

المسيح.ظهوربعدالمائةالسنةفىتنتهىسنةألفنحومنذ

ثلاثةفىجمحتنصوصعدة(القديم)الحهدوكانسنة،025بنحوموسىبعدظهرت8()التوراإن

منجمعهاأعيدثمأضرىمرةفقدتالثلاثةالنصوصهذهوحتىالميلاد،قبلالثالثالقرنحتىأقسام

7!س!!هسأول؟*ىهانظرالميلاد،بمدالأولالقرنفىراحدنصفىودونتالشفهيةالروايات

لضياعنتيجةتعديلاتمنالقديمالعهدأصابمابوضوحيبينماذلكفىولعل3!داكا!"فةْ"ء؟3

والترجمة.النقلعنالناتجةوالإبدالاتالتحريفاتثمالنصوص

وكان،الذاكرةإلالهسندلاشفهثا،شعبثاتراثًاأسفار،مجموعةيكونأنقبلالقديمالحهدكان

نأوالواقعشداد،بنوعنترةخليفةالزئاقبقصةاليوبمشعراءيتغنىك!االتراثبهذايتغنونالمنثدون

فىالتطورمنالشكلهذانفسنجدأنناحقبالمنشدينبدأقدوالتاريخىالاْدبتطورهفىشعبكل

إعلاةالشعرينشدونالمنشدونكانحيثالحالئا(،)تنزانياوتنجانيقاأوغندافىخاصةاليومأفريقيا

بلالغناء،مجسنونالخاليةالأيامفىالناسوكانأفريقيا،غربفىالشءنفسانجدكذلكاللكاباكا(.

وقدوهكذا.،الحربوأناشيدالقوارير،وملء.والزواجكالطحام.الإنشادمنظهحدثلكلكان
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وأنخاصة،والخرافاتبالاْساطيرالمثوبالتاريخمننوعإلىالشفهىالروانيالشعرهذاتحول

تخيلاتهمإلىجذابةبراقةكلماتيضيفونكانوا،الشفهيةباْهازيجهميتجولونكانواالذينالشعراء

علىالمرويةوالأساطيرالتارنحيةيالأحداثالنعربربطهمإنشادهمويبدءواوالصغارالكبارليستميلوا

تحت572صفحةفىالعالميةالمعارفدانرةوتقول،المقلقبلالعاطفةتستلهموحكاياتقصصهينة

التراثمنتلقيناهاالقالوثانقمنمجموعةعنعبارةالمقدسالكتابكان"ولما!سأهأ!،كلمة

بحدسنةمانةنحوفىأحداثهاوقعتقدالتراثهذامنالأخيرةالأجزاءوكانت-الاْساطير()أغلبه

محينة.تكنيكياتتتطلبثراستهفإنالميلاد،قبلأكزأوسنةألفنحوفىمنهالأولىوالأجزاءالميلاد،

أفدمكانتولما،القديمالاْدبفحصفىتستخدمكانتالتىالكلماتعلىالتعرفيجبكذلك

ولما،التراثعنمأخوذة-مراتعدةوبدلتعدلت-نسخعنعبارةالمقدسةللكتبالمخطوطات

وجبالتراثمنئسخمعنتعاملونحن،النسخعندالعديدةللاْخطاءحسائانحسبأقعليناكان

قأذلكومحق.الأصليةالكلماتالإمكانبقصرنعينأننستطيعحقالنصوصنقدمنالتخفيف

عقولنا".معلابنلاءمماعنأعيننانغمض

المسيحية:الكنيسةإليهانتهتماحسبأقسامأربعةمنالقديمالعهديتكون

)التثنية(.بسفرتنتهىوالتىذكرهاالسابقالأولىالخمسةالأسفاررشمل:الاْولالقسم

استير(.حق)يشوعمنالتاهـنحيةالكتبويشصل:ائثاقوالقسم

الإنئاد(.نشيدحتى)أيوبمنابتداةوالحكمةالمثعراءكتبهـصم:الثالثوالقسم

إلى)هوشعمنالصغاروالرسل(دانيالإلى)أضعياءمنالكبارالرسلولشمل:الرلدعوالقسم

13ملاخى(0

أما،اللاتينيةالنسخفىيوجدالتقسيموهذا،صغيرةكمبهملأن،الاسمبهذاالصغارالرسلسمى

السابق.التقسيمعنقليلأيختلفآخرتقسيمفلهاالعبريةالنسخ

الخمسة.موسىأسفارأولها:

وهمالاْواخر(،والرسلوالملوكوصويلوالقضاة)يوشعوتنممل،الأولىالرسلكتبثاذيها:

واحد.كتابفىوضعواوقدالصغارالرسلوهمعشر،الاثنىالرسلوكتبوعزقيال(ونحميا.)عزرا.

والاْمثال،المزاميرمنابتداءالباقية(القديم)العهدأسفارويشملبالكتابهـسمىوئالثها:

.الأيامأخبارصقالإنشادونشيد،وأيوب

ماعلىذلكفىاعتمدواولعلهم،للتوراةكاتئاموسىيعتبرونوالمسيحييناليهودمنالكهنةوظل

سمرفىجاءماأو(،الكتابفىتذكازاهذا)أكتبوهى14الفقرة17الإصحاحالخروجسفرفىجاء

تنفيذارحلاتهمفىخروجهمموسى)وكتب:وهىوالثلاثينالئالثالإصحاحمنالثانيةالفقرة)العدد(

(-)التثنيةسفرمنوالثلاثينالحادىالاصحاحمنالتاسعةالفقرةعلىاعتمدوالعلهمأو(،الربلوصايا

ينادىكانالذىالرأىورهذاليفى(،أبناءمنالكهنةإلىسلمهاثمالشريعةهذهموسى)وكتبوهى
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كيفيةإلىأشارقد()المنميةسفروأنخاصةبه،مسفمايعدلمالأولىالخمسةالأسفاركتبموسىبأن

موتهطريقةموسىيصفأنيعقلولا34،الإصحاحمن12إلى5منالفقراتفىموسىموت

والأخرىاأيهوهأحدماصورتينعلى()التكوينسفرفىوتعالىسبحانهاقهاسمذكركما-بنفسه،

الكاتبوأسمىنحتلفين،عهدينوفىشخمانالأقلعلىكتبهقد()التكوينسفرأنبمعنىالوهيما،أ

الثافىالقسمأنكاابالوهيما،قسمهفىاقهالآخروأسمىابيهو.اقسمهفىوتعالىسبحانهاقهالأول

مختلفة،عهودإلىالتثنيةلسفرممدزاكانتالقالوثائقالمؤرخونوأرجع،قسمينإلىبدورهينقسم

نأحينفىذلك،بعدكتبتالوهيماأووثيقةالميلادقبلالتاسعالقرنفىكتبت-تموههوثيقةأنولؤكذون

أوانلفىعاشنفسه)موسى(أنغيرالميلاد.قبلالثامنأوالسابعالقرنفىعدلنفسه)التثنية(سفر

بنفسهكتبقديكونأنيمكنلاوبالتالى،القرننفسأواخرفىوماتالميلادقبلعشرالثالثالقرن

الخمسةالأسفارهذهأنأيفانذكرأنمجبولكن،الأولىالخمسةالاْسفارمنغيرهأو)التثنية(سفر

فىالشفمىالشعبىوالتراثالأساطيرفىالتوراةخارجيوازتمامالهاكان.موسىإلىالمنسوبةالأولى

(،والطوفان)قابيلقصصمنجاءماذلكأمثلةومنالميلاد،قبلالتاسعالقرنبكثيرتسبقفترة

إنهيقولوقواحدشخصعلىعدةأساءإطلاقثمبمصر،لهجرىوما(.يوسف)واختطاف

هو.)رمس!يس(أىمجددواأندون)رمسيى(

ء-على-كتبتوالتىالأولىالخمسةالكتبفىتتمثلوالقأيدينابينالتىالتوراةأنيتضعهذاومن

منأى،التراثمنهىالسادسالقرنحتىالميلادقبلالتاسعالقرنمنابتداء-البعضرأى

معكلئاأوجزنئاتختلفأوتتفققدأخرى()ألواحأو()توراةوجودينفىلاذلكولكنالأساطير،

الحالية()التوراةأنوالواقعبينا،اختلافاعنهاتختلفأنماإلىأميلكنتوإنأيدينا،بينالق()التوراة

يرفضالدارستجعلمتناقضةوأشياءمعقولةغيرأمورعلىتحتوى،المقدسالكتابفىتوجدالتى

قد،الأصليةالتوراةأى،الخمسةموسىأسفارإن)ديفو(الأبويقول،اللهعندمنمنزلًاكتابًااعتباره

غريبةرواياتأوبأقواليتميزالذىاليهودىالتراثمعالميلادقبلالتاسعالقرنفىتظهربدأت

مغارةوشراءالطهور،عمليةثم،وإبراهيم،بنوحموسىارتباطومنها،السبتيوماستراحادلهأن:منها

سراحإطلاقبحدظهرللتوراةالكهنوقالنصأننذكرأنمجبوهناكنحان،بأرضالأولينللآباء

وجودبمعنىالميلاد،قبل538عامنحوفىأى،فلسطينإلىأخرىمرةوعودكم.بابلمنإسرانيلبنى

(.اللهمعنتعبير)وهوالوهيمإلىبالنسبةوالاْلوهيةيهوهإلىنسبةاليهويةالنصوصبينتداخل

يتناولالقوانينأوالتمثريعاتمنمختلفةأنواعًاموسىبتوراةالمعروفةالخمسةالأسفارفىونجد

تبويبأنالمعاصرونالدارسونويرىوالانمامات،والشهادةالقضاءوأحكامالوصايابعضها

والشهادةوالوصاياالقضاةأحكاممثل،أبوابفىبالقوانينيسمونهماأوالقواعدأوالتعليمات

تتناولالقضاةأحكامتكنوإن،وتعالىسبحانهاقهمنتنزيلأنهئاحيةمنفيهمشكوكأمروالانمام،

التثنيةسفروفى23إلى21الاصحاح)الخروج(سفرفىتقعوغالبيتهاالمدنيةالقوانينكليتهافى

المدنيةالقفايابعضأنويبدو(،)اللاويينفىالدينيةالقوانينغالبيةنجدكما25،إلى21الإصحاح
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كانتحينفىهواقم،وفقفصاغوهاالحكماء،لقبعليهميطلقكانالذينالمسنينعلىعرضتقد

وقدالحليا.القضانيةالسلطةأنفسهمعلىيطلقوناليهودىالقدسمعبدفىالقساوسةمنطاففةهناك

تطبيقأنورغم13،الفقرةإلىالثامنةالفقرةمنعشرالسابعالإصحاحفى()التثنيةسفرفىهذاورد

قررواسجهممنسرحواعندمااليهودأنغير،بابلإلىاليهودبهيعنفىقبلكانالقدسيةالقوانين

جيلمنشفاهةتنتقلالقوانينهذهبهيعوكانت01(،-8)ئحميالممكدستورموسىقوانينتطبيق

وتحالى.سبحانهادلهإلامداهايعرفلاجذاطبريلةمدةهكذاواستمرتجيل،إلى

منأكزمدىعلىكتبقد(1)التوراةقديمعهدمناليومأيدينابينماأننستخلصهذاومن

سنة.035إلىسنة025بنحوموسىموتوبعدسنة،ألف

صورتهفىأيدينابينالذى(القديم)العهدإن577صفحةفىالبريطانيةالمعارفدائرةوتقول

-الميلادبعدالثالثأوالثاقالقرنإلىالميلادقبلالسادسالقرننحوفىكتابتهأعيدتقدالحبرية

قدالنصوصكانتوإنبالأصاطير،أشبهشفهئاتراثاذلكقبلكانالقديمالعهدأنذلكومعنى

عليهكانمابينجذاطويلةفترةذلكفىأنشكولاالميلاد،بعدالثاقالقرنفىماحدإلىاستقرت

ذاتتعديلاتأنمنمعاذيرمنالدينرجاليقدمهمماالرغمعلىالآنعليههووما(،القديم)العهد

جديرةنقطةوهناك،بعدهوليسالتاريخهذاقبلالنموصهذهعلىأدخلتقدحقيقيةأمية

معروفة،العلةحروفتكنفلمفقط،ساكنةصروفمنيتكونكانالعبرىالنصأنهىبالملاحظة

نفس)انظرحقيقةمنهأكزتخمينالقبيلهذامننصوصوقراءةمتثابكة،الكلماتكانتوكذلك

علىعلاماتهيئةعلىالعلةحروفأدخلتذلكوبعد(.البريطانيةالمعارفدائرةمن577الصفحة

الحروفهذهأنالشعبروعفىيلقونالكهنةوراحوجملكلماتإلىوقسمتهاالماسورى،النص

نفسه.الماسورىالنصمنسنةبألفأقربأكاثبتولكن.القدسروحوضعهاقدوالوقفات

نأكما،عليهالاعتماديمكنلا(القديماللعهدالماسورىالنصأنالبريطانيةالمعارفدائرةوترى

الكلماتقطعتكماالساكنةالحروفمحلعلةحروفأحلتاليونافيةإلىعنهنقلتالقالتربهة

كبيرا.تحريفاالماسورىالنصحرفتكماجديذا،تقطيعًا

لبعضنصوصثلاثةتقريبًاالميلادقبلالثالثالقرنحقهناككانتأنهإلىنثيرأنيجبوهنا

يخلووكان،اليونانيةإلىالتربهةفىاستخدمالذىالعبرىوالنصالماسورى،النصهى،التوراةكتب

.الذىالماسورىوالنصجديدًا،تقطيغاكلماتهوقطعتبعدفيماإليهأضيفتثم،العلةحروفمنوقتثذ

متىاللهولعلمالاَن،لهاوجودلاالثلاثةالنصوصوهذهغيرها،دوقالخمسةموسىأسفاريشمل

أصلا.وجودالاكانماإذافقدت

حتىالايرثىحالةفىالحبرىالنصأنتحقيذايزيدهمماللغايةمحقدموضوعهذاأنشكولا

لأنهالأشياءعلىبمقتضاهالحكميمكنولاإطلاتًا.يفهملاالآخروالبعضقراءتهيمكنفبحضه،الآن

الإْصلكانولماشتى،تربهاتالنمرهذايتربهوناليهوديةأساتذةراحوبالتالى،ومتضاربمضطرب

أعادواقدالمتربهينأنكمامنه،أسوأتكونترجمتهفإنبعض،معبعضهويتضاربوغامفامضطرئا
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وأحيانًاآرانهم،معتتمشبحيثوشكلوهاالمعافىفغيروا،ترجمتهمنيتمكنواحتىالجملتركيب

غامضةتربهةترجمتقدالعبريةفىالواضحةالاصطلاحاتبعضأنذلكومثال،الغموضإلىلجئوا

الصفحةنفسفىالبريطانيةالمعارفدائرةوتقولعندئذ،الساندةالظروفلمواءمةاليونانيةإلى

عندالحذرالتزامإلى(التوراةأو،القديم)العهدبنقاددفعتقدالاعتباراتهذهمثلإن)577(:

الماسورى،النصفىيشكونأخذواإنهمثمالعبرى،للنصموافقاوجملهالماسورى،النصتصحيح

يعترفاول!!ءا"،مم!كهلىيولاليهوديةعالموراحسواء،حدعلىالنصينكلامفىيشكبحضهمإنبل

الطينزادومماالتوراةنصوصب!ثاْنلنظرياتهشاملوقبرلعام،رضاءعلىمجصلأنيستطيعلابأنه

الجملبعضعززتكاالماسورى،النصفىالجملبعضعززتقد(الميتالبحر)نحطوطاتأنبلة،

الميت(البحر)نحطوطاتعززتكمااليونافى،النصترجمأساسهعلىوالذىالعبرى،النصفى

الواردةالنصوصبشأنالتوراةإلىالموجهالنقدمنزادتوبالتالىيةبالحبرالتراثوثائقمنعددًا

بعض.معبعضهاالنصوصثضاربوهى،الأساسيةالمشكلةتحللمالوقتنفسوفىبها.

نأ-واليهودالمسيحيوناللاهوتوأساتذةالمعارفدائرةمؤلفوذلكفىويتاركنا-نرىهذاومن

بأننجزمأننستطيعوبالتالىأحداثهفىبل،صحتهفىمئكوكالاَنأيدينابينهوكماالقديمالعهد

.السلامعليهموسىعلىاللهأنزلهاالقهىوليست،صحيحةغيرأيدينابينالتىالحاليةالتوراة
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السلامعليهموسى

عنأكيذاضينانعرفولاالميلاد،قبلعشرالنالثالقرنفى-يقالكا-السلامعليهموسىولد

وماسنة،035-025منبأكنررحيلهبعدكتبتالتى()التوراةفىجاءماإلاوتربيتهولادتهظروف

تواترماومعله،وقعتالقالأحداثوبعض،تربيتهظروفعنالقرآنفىمختمرةعباراتمنجاء

ابنةالتقطتهحتى،اليمفىالسلةداخلوهوله)يحقوبيد(أمهوقذفالسلالمنسلةفىوضعهعن

مصرىاسمموسىاسمأنالثابتفإنلترضحه،لوالدتهأخرىمرة)مريم(أختهردتهثم،فرعون

.مكاناسمهوآخرمعنىوله،الفتىومعناهقديم

،الإسرائيلياتمنالاْمهذهكانتماإذافطامهبعدانقطعتقدبه،موسىأمعلاقةأنشكولا

التسلططريقعنسيادتممفرضومحاولة،المالعلىتكالبهمبسببالمصريينكراهيةموضعكانواوقد

نفسهفرعونكانحينفى.إسرائيليةامرأةفرعونبيتيضمأنيعقللاإذ،يينالمصرعلىالاقتمادى

وكانتلإرضاعهلأمهموسىفرعونبنتأعطتولماذا:قانليقولوقدللإسراثيليين،معاديا

تعطىأني-المعقولمنليسأنهذلكعلىوالرد؟لهابالنسبةالعداوةهذهعنتجاوزتولماذاإسرانيلية،

كلحقارفضقدالوليدهذاكانإذاإلاعليهحنتالذىربيبهاإسرائيليةامرأةفرعونبنت

تنصلتوالدتهأنأو،يموتلاحتىالإسرانيليةهذهقبولإلىمضطرةفرعونابنةوكانت،المرضعات

الخروجسفرفىجاءماإلىنميللاونحنأصوباوهذاالمانةفىمائةمصريةأنهاوادعتيهوديتهامن

لهيردلمكماتاريخثا،ذلكيعززماهناكفليسإسرانيلى،وليدكلبوأدأوامرهأصدرقدفرعونأنمن

ومنها،اليهوديةالقصصأدخلواقدالقرآنقصمىكتبواممنالكثيرونكانوإنالقرآنفىصريحذكر

فأمر،يديهعلىملككيذهبإسرانيل،بنىفىمولوديولدله،وقالفرعونإلىتقدمالذىالكاهنقمة

بكلليأقالمدينةفىعيونهيرسلراحثمشهورثلاثةحتىالأطفالوبوأدالإسرانيليبنأعناقبضرب

متمكنةعداوةوجودتنفىلاولكنهاإسرانيلية،أساطيركوتماعنتخرجلاالأقوالفهذه،ليقتلهوليد

انقلبواولكنهم،وأطعمتهمفأكرمتهم،يوسفأيامبمصرواحتمواالشاممنأتواالذينالإسرانيليينبين

منزلتهمترتفعحتى،النيلخهرإلىالموصلةألطرقإلىوأرشدوهم،الهكسوسالغزاةوساعدواعليها

فىذلكتفميل)وسيأقاالغزاةأسلحةحمىفىالمصرىالمجتمعفىوالقيادةالزعامةمراكزويتبوءوا

ينسوالم،الغزاةمنبلادهموطهرواافكسوس،طردمنيونالممرتمكنولما(،التاليةالقليلةالمفحات

الإسرائيليينأنويبدو،المداوةنثأتهناومن،آواهمالذىللوطنخياناتمنالإسرانيليونفعلهما

الدينيةالقصصتثيركا،موسىأميعقوبيدأنحق،للمصريينخيانتهمجزاءضيمفىعاشواقد
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قدرولكنخادئا،أوربيبًاويتخذهيلتقطهالمصريينالأغنياءأحدلعلاليمفىابنهاترمىأنفضلت

)أون(.لاسيمامعابدهافىيتعلمثم،المصريةالملكيةأحضانفىويعيشفرعونابنةتلتقطهأقلموسى

تعبدكانت)أون(فىللدراسةموسىفيهذهبالذىالوقتفىأى،الحينذلكفىمصرأنهـلبدو

الرسالة،لتقبلاستعدادعلىكانالوحى،جاءهولما،بالوحدانيةموسىتشبعوبالتالىالقهار،الواحد

المصريةاللغةفىمتبحرًابلعارفًاكانأنهنؤكدأنفنستطيع،موسىيتكلمهاكانالتىاللغةعنأما

قبيلأومصر.منخروجهعندللإبسرائيليينصحبتهخلالفذلك،يةالعبرتعلمقدكاقإذاوأنه.القديمة

تزوجثمعشرا،أوسنواتثمافىشعيئاخدمحيث،فلسطينجنوبإلىوذهبمصرتركعندماذلك

رجالوبعضأصلا،موسىوجودينفىالمؤرخينفبعضموسىبهولدالذىالمكانعنوأما.ابنته

كانتفقد،سويفبنىأوالمنماجنوبولدأئهويرون،موسىبوجوديسلمونوالاجتماعالدين

بنىمنبالقربمصرعاصمةوكانت،فروعهإلىيتفرعأنقبلالنيلعلىعاصمةآخر)أهناسيا(

كانحيثالئ!رقيةفى(بسطة)تلعندكانفرعؤنقصرإنآخررأىهـ!قول،الحاليةسويف

تابوتفىوضعهمنأمهتمكنتماوإلا،النيلفيضانوقتكانتولادتهوأن،ينمنتشرالإسرائيليون

كانواأيامهوفىموسىقبلالإسرائيليينأنإلىنشيرأنمجبوهنا،فرعونبيتإلىاليمليأخذه

أولاهمأنبمجردموسىديانةعنارتدوامنهمالكثيرينأنبدليلالبقرةسيماولاادهّ،غيرآلهةيعبدون

خوارا.لهعملواعجلامنهوصاغوامسروقذهبمنلديهمماوصهروا،ظهره

تستأثرأنتريدوكأنهافرعونظلممنالإسرانيليينلينقذموسىأرسلادلهإنالتوراةتقول

إلىأرسلقدموسىأنعلىيدلماالقرآنفىوردفقد.وحدهمالإسرانيليينلطاثفةمنقذًابموسى

الأعرافالعالمين...أربمنرسولإفىفرعونيامرسىمروقالوغيرهميينالمصرمنوملئهفرعون

مرولقد75،آيةيونسسورةوملثه(فرعونإلىوهارونموسىبعدهممنبعثناإثم-401الآية

موسىأرسلنا)ثم69،79.الآيتينهود"وملئهفرعونإلى.مبينوسلطانبآياتناموسىأرسلنا

45-46.الآيتانالمؤمنونسورةوملثهأفرعونإلى.مبينوسلطانبآياتناهارونوأخاه

بهكانفقد،ويقتلهعليهليقبضموسىعودةينتهزلمفرعونأنفالواقعفرعونظلمعنأما

رفض.موسىولكنجانبهإلىاجتذابهأرادبلورسالتهَ،قضيتهيشرحوتركهالمصرىقتلهبرغمحفيا

أرسلأنهوالنازعاتوالمزمل،،الزخرفسورةفىآيةمنأكنرفىوتعالىسبحانهادلهأكدولقد

وكانالرسالةفرعونرفضأنوبعد،فرعونعبادةعنليردهموملنهأووشعبهفرعونإلىموسى

.أخرىأرضًاليسكنهممصرأرضمنال!سرائيليينيخرجأنتعالىادلهأمرهديكتاتورا

ممر،منهاجرتالتىالإسرانيليةالقبانلتدظهأنقبلالاْردنوراءفيماموسىتوفىوأخيرًا

عهانعرففلاحياتهعنوأما،اليهودىللدينالأولالمؤسسهوموسىأنالتراثفىجاءماوصفوة

95الفقرة26الإصحاح)العدد(سفرفىجاءماخاصة،التوراةفىجاءماإلاأسرتهعنأوالكثير

ومريموموسىهارونلعمرانفولدتمصر،فىولدتالتىلاوى(بنتبيد)يبقوعمرانامرأة)واسم
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شىءعلىدلإن،الأولالإصحاحالثامنةالفقرةمنابتداءالخروجسفرإليهيشيرماوأماأختهما(

)الهكسوسالشرقمنالغزاةإلىانضموالاْنهمالمصريينيخونونكانواالإسرائيليينأنعلىيدلفإنما

عددهمبلغحتىتكاثروالأنهمأرغيرهنتيجةوليسوأطعموهموأكرموهمآووهممنضد(الأغلبعلى

المصريين.منأكثر

فضربيتصارعانشخصينوجدأنهوكيفموسىفتوةعنالقرآنيحدثناك!االتوراةوتحدثنا

رغمالقصاصبهمجلأنلها(ربيباابنتهلمؤأخذتهفرعونبيتفىتربالذى)وهوفخاففماتأحدهما

شرقا.فهربفرعونببيتتربطهالتىالصلةهذه

موسىتركماوإلامقرزا،أمراكانمصرفىالعدلأنعلىتدلالقصةهذهأنهنااالامةوالنقطة

أيضافهذاوطغيانهفرعونعنوأما.قتلهالذىللمصرىمنهالقانونيقتصأنمنخوفًاالبلاد

معاملةوبينشخصيالموسىفرعونمعاملةبيننخلطألاومجبعبادتهعلىالمصريينأجبرلأنهصحيح

عليه.وجبروتهلشعبهفرعون

موسىأرسلأنهوالنازعاتوالمزملالزخرفسورةمنآيةمناًكثرفىوتعالىسبحانهأكدولقد

ادلهأمرهديكتاتوراوكانالرسالةفرعرنرفضأنوبعدفرعونعبادةعنليردهموشعبهفرعونإلى

.أخرىأرضاليسكنهممصرأرضمنالإسرانيليينيخرجأنتعالى

ووجداأغنامهملسقايةماءبنرنحويتدافعونالرعاةمنعدذاوجدمدينإلىموسىوصلولما

المصريةنجانبإلىالعبريةمنقليلايعرفكانموسىأنويبدوبغنمهما،وحيدتينوقفتاقدامرأت!ن

يرسلونالأولادكانحيث.الفرعونيةالملكيةأحضانفىتربىرجلعلىبغريبذلكوليس،القديمة

.واللغاتوالرياضةالفلكوعلوماللاهوتليدرسون)أون(،جامعةإلى

قصةتبدأوهنا)شعيب(ابنتىوكانتاغنمهماسقايةعلىالمرأتينساعدموسىأنالقولوخلاصة

أجرليجزيكيدعوكأبإن:قالتكاأوبهلتأقابنتيهإصدىأرسلالذى()شعيبمع)موسى(

مدينفىالدينرجل)شعيب(بينجرتالتىالمفاوضاتلنالتوضحالقصةوتستمرلنا،سقيتما

إحدىيتزوجثمسنواتثماقلمدةالطيبالشيخعنديعملأنالأضرِقبلوكيفالممرى،وموسى

مأ،السلامعليهشعيبهوهلالرجلهذاأمرفىاختلفواقدالكثيرينأنإلىنشيروهنا،ابنتيه

منأنيستنتجونوبالتالىالإسرائيليينيكرهكان،مدينأهلكجميعشعيئالأننظراآخر،شعيب

أنهولكفينا،التفصيلاتهذهمثلفىندخلأنلانريدولكننايهودى،يصاهرهأنيقبلأنالمستبعد

السماحةفوجدمصرإلىعادثمشعيبابنةيتزوجأنقبلسنواتعشرأوثماقلمدةأجربدونعمل

لهتحديهقبلبل،هاربكمجرممعهيتصرفولم(،زكيةنفسًا)قتلهبفعلتهفرعونذكرهحيثوالكرم

ممالهخضوعهمالسحرةأظهرثم،عليهموانتصرمصر،أعيادمنعيدفىبهمفاجتمع،والسحرة

التىيوسفسيدناقبانلومعهمصريتركأنالسلامعليهبموسىأدىالذىالأمر،فرعونأغضب

مدين.بلادفىماتحيثفلسطينإلىومنهاسيناءإلىالزراعيةالاْرضشفاعلىتعيشكانت
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فاقابُابَ

ؤلىالفصملاُ

الرسلوأعمالوالرسائلالرسميةالأناجيل

جيل:نالأا

-ولوقا،،ومرقصمتى،إلىالمنسوبةهىمنها،بأربحةإلاالكنيسةتعترتلاعديدةأناجيلهناك

هذهبهيعوفىبرناباإنجيلتدميرهاإلىعمدتبل،الكنيسةرفضتهاالقالأناجيلبينومنويوحنا

وأن،السلامعليهعيسىإلىبهاأوبمفهومهاأوحى،عديدةأقوالانسردأننستطيعالرسميةالاْناجيل

بعد)مرقص(إلىالمنسوبالإنجيلوهوأولهادونالتىالأناجيلهذهسطوربينمننستخرجها

وأ،وثائقعلىالرسميةالأناجيلأسستوقد،السلامعليهعيسىميلادمنسنةثمانينأوسبعين

أساتذةتعرفوقدالمسيحيتكلحهايكنلمبلغاتأعلاكتبتكما،اليوملماوجودلا،مخطوطات

التالية:الاْقسامإلىوقسموهاالأناجيلعليهاأس!ستالتىالقديمةالوثائقهذهبعضعلىالأناجيل

أنهاويظنبالأرامية،كتبتقدكانتوثائقعلىتقوموهىءلماس!لماكاالة!ءك!مصدرمنأناجيل-1

اليونانية.إلىمتربهةبلالاْصلية.الاَراميةهيثتهاعلىليستالأناجيلمحررىإلىوصلت

للإنجيلمسودةوأولالحواريينمنمرقصىيكنولم،الفطريةمرقصأقوالعلىتقومأناجيل-2

المسيح.بشأنبطرسأقوالعنأخذتمرقصإلىالمنسوب

لوقا،غيريستخدمهاولمعيسىعنكتبتالتىالتقاريرمنكشكولعنعبارةوهىلوقامصادر-3

قدألفوهاالذينأنبها،المعترفالأربعةالأناجيلبيقبالمقارنةأنهالأناجيلأساتذةويرى

تعديلاتإدخالفىيترددوالمإضهمبل،ضابطوبدونحرااستخدائاالمفقودةالوثانقاستخدموا

الخاصة.ولأغراضهمهواهموفقوتبديلات

)مق(:إلىالمنسوبالإنجيل(أ)

المسيح،مولدبعد09عامحوالىأنطاكيةمدينةفىباليونانيةكتبإنجيلأولمتى()إنجيلكان

المكتوبة!له+حقس!"س!ولكاكويلجيرماننوعمنواحدة،مفقودتينوثيقتينعلىمؤلفهاعتمدوقد

)إنجيلأنعلىالأناجيلفىالمتخصمونأبهعوقد،الأولى()مرقصوثائقنوعمنوالثانيةبالاَرامية،

كان،البعضيعتقدكماتاْليفهمنكانوإذا،السلامعليهعيسىحوارى)متى(تأليفمنيكنلممتى(

وحدها.الاْولالنوعمنوثانقعلىيحتمدأنمجب
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فحصنا"إذا:فيقولالمعروفغيرالمؤلفهذافيهوقعالذىالشططعن.؟.!04،شاكداومحدثنا

لهاحدلاحريةنفسهأعطىالمؤلفأنلناظهر)مرقص(،مناستعارهماخاصةكثبعنمتىإنجيل

وأالشططهذاونفس،تفكيرهحدعلىالعظيمسيدهتكريمأجلمن.بياناتهتزييفوفىالتحرير،فى

أهميةعليهيصفىبثكلشخصهتخصأمورًاتقديمهوفى،اقتباساتهفىواضحةنجدهاالمبالغة

مادةأوردأنهمق()إنجيلالإنجيلهذامننستخلصهأننستطيعماكلفإنذلكوعلىيستحقها،لا

15(.14.صبنجوينطبحةعيسىحياةكتاب)انظرشديد،بحنرناْخذهاأنمجبتاهـنحية

مق؟هوهن

)مرقص(بإنجيلالواردةالقانمةفىاسمهوياْق،السلامعليهعيسىحوارىأحدهوالأصلىمتى

ويبدوالأسماء،سابعوترتيبهالأمبماإلىبإرسالهمأمرالمسيحإنقيلوالتىاسما،عشراثنىتحوىالتى

اقترنوقد،الأولالمسيحىالعهدفىالأولىالكنانسمركزحكمةبكلراعىقدالترتيبهذاأنلنا

الإصحاحمرقصإنجيلفىجاءوقدمئنىالحواريونيعملأنالعادةوكانت)توما(،اسممعاسمه

الأبىواحعلىسلطاناوأعطاهماثنيناثنينيرسلهموابتدأعشرالاثنىودعا")7(الفقرةالسادس

".النجسة

ومؤلفكاتبمتئبعتبرعرفمنتواردما)وفق11لأ6صالبريطانيةالمعارفدانرةوتقول

(.باسمهالمعروفالإتجيلمؤلفليسفهوشكدونخطأهذاولكنالاْول،الإنجيل

المعارفدانرةإليهانتهتمابصددئحنولكنأخلإقه،أومتىسيرةبصددلسناهناوئحن

كتبالإنجيلهذاأنذلكفىالسببولعلالحوارى،مقإلىمتىإنجيلإسنادرفضمنالبريطانية

نأوأكدواليهود،عيسىبينالعلاقةووضح،القديمالعهدمنالكثيراقتبسلأنهاليهود،ليخاطب

مما،الأولالاعتبارفىتعاليمهمويضعخطأعلىكانواوإنحقغيرهمعلىاليهوديُبدىكانعيسى

اليهوديةالشريعةإلىالعودةكانتعيسىرسالةأنفىنفسهالإنجيلهذاكاتبرأىمعيتنافى

غيرهقبلكتبقدكانوإنالإنجيلوهذا،أيامهفىمنفذةكانتالْتىالشريعةتلكوليست،الأصلية

دانرةوترىالميلاد،بعدالثاقالقرنفىالمفضلإئجيلهااعتبرتهالكنيسةفإن،الرسميةالأناجيلمن

كلمةتحت1117(ص)انظرالتاريخيةالناحيةمنالأناجيلأولليسأنهالبريطانيةالمعارف

بجابمتىووصف)متى(،الضرائبجابىلفىبقصةإنجيلهفىمرقصاستبدللقد*ع"،!ول،

اهتمقد)متى(إلىالمنسوبالإنجيلهذاأنويبدوعشر،الاثنىالمبعوثينقانمةفىووضعه،الضرائب

(المعمدان)يوحنامجىسيدنابموتيتحلقفيماخاصةالأخطاءبعضفىوقعأنهعلىالتارنحية،بالناحية

الربعرئيس-هيرودس"وكان:يقولإذ12،الفقرةإلى1الفقرةمنعمثرالرابعالاصحاحانظر

إلمعمدان()يرحناإنلغلمانهوقال،شهرتهإليهوترامت(.المسيح)يسوعخبرعرفقد،الوقتذلكفى

)يوحنا(إعداموقصةبها"،يأقسوفكبرىومعجزات-عظيمة،أعمالاوإنالأمواتبينمنقامقد

فيلبسامرأةهيروديا،أجلمنالسجنفىوطرحهوأوثقهالمعمدانبيوحناأمسكقدكانهيرودسأن
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ليظفرأخاهيقتلأنأرادولما،أخيكزوجةلكتحللالهقالالمعمدان()يوحناأنبحجةأخيه

أمامهرقصت،هيرودسميلادعيدحللماولكننبئا،نظرهمفىأخو.كانإذالشعبخاف.بمحبوبته

منإليهاأوعزتقدأمهاوكانتتريدهمالمايقدمأنوأقسمإليها،نفسهواشتاقتبهافسعدأخيهبنت

قسمه،فىلتسرعهبالاْسفشعرقدهيرودسأنمنالرغموعلىالمعمدان()يوحنارأستطلبأنقبل

أقامها،قدكانمأدبةفىضيوفهأمامالسجنفىبهألقىقدكانرأنهخاصةيتراجعأنيستطعلمفإنه

فذهبتالفتاةإلىبهدفعطبئهعلىوإحضارهاسجنهفى(المحمدان)يوصناعنقبضربيأمرأنواضطر

السلامعليهعيسىقصدواثمودفنوهجسدهورفعواالسجنإلىفذهبواتلاميذ.أماأمها.إلىبه

هذاكاتبتصوراتعلىتقوم()مقإلىالمنسوبالإنجيلأوردهاالتىالقصةوهذهحدث.بماوهوأخبر

كذلكعدة.بسنواتذلكقبلماتقدكان(،المعمدان)يوحناأنإذ،الحقيقةمعتتفقولاالإنجيل

فىوردتأحداثليئملواحذايوئااختارفقد،خاطئةولكنهامعينةلأحداثتواريخ)مق(وضع

بما17فقرة8الإصحاححقالجبلعلىبالصلاةالخاصةالاْولىالفقرةمنابتداةالخامىالإصحاح

نهسةويشفىمرتينالبحيرةيعبرنراهالتالىاليوموفىالاْقل،علىأثخاصثلاثةإبراؤ.ذلكفى

الرغموعلى34،فقرة9الإصحاححتى18فقرة8الإصجاحانظرمناقثات،بعدةهـيقوم،أشخاص

أضاففإنهمرقمى،منوالمناظرالاْماكناقتبسقد)متى(إلىالمنسوبالإنجيلهذامؤلفأنمن

كما9،الإصحاحمنالأولىالفقرةمثلاانظر،البحيرةمسألة-الأناجيلمؤلفىساثردونوحد.دانا

الجبلثم9(.الإصحاحمن35)الفقرة-والقرىالمدنمعابدبهيعفىبالوعظ)عيسى(قيامأضاف

ذإ،السلامعليهعيسىنث!اطمنطقةفىتوسعأنهكما92(،فقرة15والإصحاح1فقرة5)الإصحاح

)الإصحاحوتلاميذههومجتمعحيثخاصبيتعلىتقتصر،مرقصإنجيلفىن!ثاطهمنطقةنجدبينما

أبعادًاتاْخذمتىإنجيلفىتجدها9(5فقرة91والإصحاء91،فقرة17والإصحاح15.فقرة15

خطبعلىيؤكدبل!المسيحرسالةسرك!ئ!ففىمماثلااهتمائامتىإنجيلكاتبيظهرلاكذلكأكبر،

منهاأكز)مق(فىجدْاكثيرًاتتكرر،عظيمة"جموععبارةونجدعيانا.جهارًاوتبثيرهالملأفىعيسى

كاتبيعتبرحينعلى12،عدهموأنوتكرارًا.مرازاالتلاميذوجوديؤكدأنهنلاحظكما(،)مرقصفى

فىنشوةيجدمق،إنجيلوكاتبكثيرا،يذكرهافلامنها،مفروغاقضيةالتلاميذعدد(مرقص)إنجيل

فقرة22إصحاحمق)انظرمرقمىإنجيلفىنلاحظهمماأكزللصسيح،الفريسيينعداوةعلىالتأكيد

فقرة15إصحاحمقوانظر28035فقرةعشرةالثاقالإصحاحمرقصبأنجيلوقارنها3441.

1(.فؤة22لهاصحاح12،

لإنجيلثمكليْاكانهـانحقاختباروأىكبيرًا.تفييراالمسيححياةصورةيضيرأنمقمجاولولم

إلى:ذلكهـ!عودمرقصإنجيليتركهعماالاختلافكلىنحتلفاإحساسًاالقارئفىيتركمق

إلىجديدةفقراتيضيفأنهكما.عيسيبمولديتحلقفيماخاصةأسطوريةصرزامقيضيف-1

عندياته.منكلهاالصلبمشهد

مرقص.فىوردماعلىولدخلهامصدر.مناستقاهاللحسيحأقوالامقيبتكر-2
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الجبل،موعظةذلك،مثالمتناسقةفقراتفىببعضبعضهاالمتملةالأحداثبتبويبمتئيقوم-3

والتاسع.الثامنالإصحاحينفىالمعجزاتقصصىوتجميع7(إصحاححتى5)إصحاح

لمواقعوليسبهعهاالقللموضوعاتتخضعمتىإنجيلكاتبعليهاسارالتىالعريضةوالخطوط

والإصحاحوحواليهالخليلفى12فقرة316.إصحاحات()مقانظروتتابعها.ومراقيتهاالاْحداث

اهتممتىإنجيلمؤلفأنالتبويبهذامنهـلبدو27،إلى21والإصحاح13فقرة02والإصحاح16

حقا،منهاعيسىيراهماخلالهامنأعلنوالقاليهوديةيعةالثمربهافسرالىوتعاليمهالمسيحبرسالة

،الجديدةالتعاليمإظهارهفىوهو،وشخصهوفلسفتهعيسىحياةشرحهمنأكثرحقايراهلاوما

هومتى()إنجيلكانذلكوعلى،نفسهعيسىإلىينسبهامواعظأو،كنيسةتعاليمهينةجملىلنايقدمها

وأقاض،أوإله،أو،مؤلهكمسيحعيسىبإظهار)يوحنا(اهتمحينفى.بالكنيسةالمفضلالإنجيل

حتىالناسيتبعهاأنمجباجتماعيةوغيراجتماعيةعلياومثلتعاليمصاحبأو،للشريعةمفسر

(.)الجنةالربملكوتفىيدخلوا

تحقيقًاجاءأنهأو،ولادتهقصةمثلنحتلفةبطرقعيسىألوهيةإظهارالإنجيلهذامؤلفومحاول

وقدالثاق(،الإصحاحمن15.1723.والفقراتالأولالاصحاحمن22الفقرة)مثل،سابقةلنبوة

وأ،كرسولوليس،كإلهلإظهاره()عيسىمعجزاتأساطير()متىإلىالمنسوبالإنجيلمؤلفطور

من43إلى21بالفقراتالمتئ(9الإصحاحمن26إلى8منالفقراتذلكفىقارنقوى،مس!يح

إلى2منوالفقرات9إصحاح35036وفقرق8إصحاح16017فقرقكذلك!)مرقصهإصحاح

(.لمتى11إصحا!16

)العهدتنبؤاتأنعلىشاهذااعتبرهامسيحيةألقابًاعيسىعلىالإنجيلهذاصاحبأضفىوقد

(،ادلهابن،الإنسانابنإسرانيل،ملك،الربداودابنالمسيحعيسىشخصيةفىتحققتقد(القديم

كانواعندمايستخدموهالمعيسىتلاميذو%نخاصة،معلمبهايلقبأنمنأكثرالألقابوهذه

فقرة4إصحاحبمرقص8إصجاح25فقرةمتى)قارنسيدنا.أوبمولاناينادونهكائوابل،يخاطبونه

منوأيقظوهتلاميذه)وجاءهمقإلىالمنسوبللإنجيلالثامنالإصحاحمن25الفقرةفقول38(،

فى)وكان.الرابعالإصحاحمن38الفقرةمرقصفىوجاء(هالكونفنحنأدركناإلهناياقانليننومه

هاتينوبمقاريةهلكنا(،ماإذاحهتمألاسيدنايالهوقالوافاْيقظوهوسادةعلىنائماالسفينةمؤخرة

يصرمتى()إنجيلونجدكإنسانإليهفيشيرالثاقأما،كإلهإليهيثيرالأرلالإنجيلنجدالعبارتين

الإصحاحمثلاخذالسلامعليه()عيسىإلىإلهيةنورانيةألقابإسنادعلى()مرقصمنأكزدانا

فىهوالذىأبىأماملهأتنكرسوفالناسأماملىيتنكرومنتقولالق)متى(من33فقرة01

إنمابا-مى،الأولادهؤلاءأحديستقبل"منتقوللمرقص9إصحاحمن37والفقرةالسماوات

ترتكزعيسىرسالةأنمتىإنجيلويرىأنا"،وليسأرسلنىالذىيستقبليستقبلقومنيستقبلنى،

لها،الناساحتراموإعادة،اليهوديةالشريعةتطبيقهىالمسيحمهضوأن،وتعاليمهمواعظهتحقيقعلى

أنزلهاالتىالمحهشريعةهوبل،المسيحبهينادىجديذاقانوناليسوهذا،الناموسأوالشريعةوتثبيت
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انظرحرئا.وحرفاكلمةكلمةلتثبيتهاعيسىجاءوالتيالاْنبياء،منقبلهكانمنوعلىهموسىعلى

الأنبياءأوالناموسلأكملبللأنقضجنت"مامقإنجيلمن1891.الفقرتينالخامىالإصحاح

يعة.الشرمنواحدةنقطةأوواحدصرفيزوللنوالاْرضالس!واتتزولأنإلىلكمأقولوالحق

الوصايا..ء.هذ.إصدىنقضومنتستكملحتى

طلبالتىالوصايابعضمقإنجيلمن48إلى21منالفقراتالخامسالإصحاحأوردوقد

وهى:الإنسانحياةتستقيمحتىتنفيذهاعيمنى

القيامة.يوممجاسبسببدونأخاهاختصممن-ا

إلىسيذهبأحمقيالاْخيهقالومنءالمجلسعلىسيعرض(نابية)كلمةرقالأخيهقالمن-2

النار

أمامبائكقرفاتركلأخيكشيئاعليكأنتذكرتماواذا.المذبحالىيقربانكأتيتماإذا-3

قربانك.وقدمأخرىمرةعدثمأخيكمعوتصالح.المذبح

إلىفيسلمكللقاضىيسلمكلاحتىبسرعةفاسترضهالطريقفىلكخصمارافقتإذا-4

السجن.فىبكفيلقىالشرطى

بقلبه.بهازقفقدواشتهاهاامرأةإلىنظرومنتزن.لا-5

من.جسمكمنعضومنتتخلصأنلكفخبربعيذا.وارمهافاقلحهااليمقعينكأذنبتإذا-6

النار.إلىكلهبجسمكيلقىأن

يلقىأنعلىأعضائكمنعضو!لكأنلكفخيروارمها.فاقطحهااليمنىيدكخانتكماإذا-7

النارفىكلهبجسمك

.الاطلاقصكفليعطهاامرأتهيطلقأنأرادمن-8

منيتزوجومنالزفىإلىيدفعهافإنهالزفىغيرلسببامرأتهطلقمنكلإنلكمأقولوإفى

بها.يزقإنمامطلقةامرأة

.العرشكرسىفهى،بالس!واتلاألبتةتحلفوالالكمأقولبقسمكوأوفتحنثلاقيلإذا-9

برأسكولا،العظيمالملكمدينةفهىءبالقدسولا،الخالققدصموطىفهى.بالأرضولا

بيضاء.سوداءشعرةولاسوداء،بيضاءثعرةتجعلأنتستطيعلافأنت

خدكعلىلطمكومنبالشر،تصطلملاأقولولكنى،بالسنوالسنيالعينالعينقيللقد-01

سخركومنله،فاتركهثوبكولأخذيخاصكأنأرادومنأيضًا،الأيسرخدكلهفأدرالأيمن

..ميلينمعهفاذهبميلا

لاعنيكموباركوا.أعداءكمأحبوالكمأقولولكنى.عدوكوابغضقريبكاحببقيللقد-،1

يضطهدونكم.أوإليكميسينونالذينأجلمنوصئوايبغضكم،منإلىوأحسنوا

عشر،والثالثوالحاشر،والسابعهوالسادس،الخامسالإصحاحفىوردتالقالوصاياهذ!وبهيع
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عليهاسارتالقالوتيرةنفسعلىتسير،والعشرينالخاسىحتىوالمشرين،والثالثعشر،والثامن

وثانيها:،الشريعةلتثبيتالرنيسيةالأيسسإعلانوأولها:والئار،بالجنةيتعلقفيماالكنيسةتعاليم

للاْتقياء.بالجنةوالترغيبللعصاةبالنارالتهديدوثالثها:عامةوالكنيسةفرد،كللحياةدقيقتنظيم

التلاميذتعاليمومنها،الأولىالكنيسةتعاليموفى(القديم)العهدقنجدهالوصايامنالنمطوهذا

فىنجدمرةولأول،المنهاجالنحونفسعلىإليهالمنسوبالإنجيلفىمتىنسجوقدعثر.الأثنى

منعثمرالسادسالإصحاحفىجاءفقد،كنيسةأسسقدنفسهعيبىأنالأناجيلمنإنجيل

فىالذىأبلكتراءىلقد،يونانبنسمعانيالك)طوبأنمتىمن91إلى17الفقرات

إنكلكأقولوإق()المسيحأنتإنكلهقاللاْنهودم،لحممنبشرقولقولكيكنولم،السموات

كنيسةلفظيردولمعليها(،الجحيمتقوىلنالقكنيستىالصخرةهذهوقأبقولسوف،بطرسأيضا

الأناجيلمنإنجيليذكرولملمتئ،عشرالئامنالإصحاحمن17والفقرة،الفقرةهذهفىإلاإطلاقًا

فبعضهم،أنفسهمالمسيحياينبينوخلافجدلموضعالفقراتهذهكائتوبالتالىإطلاقا،كنيسةلفظة

خصيصًاكتبمإمتىإلىالمنسوبالإنجيلأنالأناجيلفىالمتعمقونويرىيقبلها،وبعضهميرفضها،

عنكتبهمامبدإفجيلكاتبأخذوقد،وشريعتهمبيهوديتهموستمسكونالمسيحلىاعتقدواليهود

الجملمنبدلاالسهلةاليونانيةالتعبيراتمنالكثيريستخدمهوإذ)مرقص(،وعنيونانيةوثائق

يتكلممجتمعووسطفلسطينخارجكتبقدالانجيلهذاأنشكولا،بالآراميةالمكتوبةالمعقدة

ساحلعلىكتبإنهالبعضويقولالميلاد.بعد011عامحوالىوذلك،اليهوديةفىوبعتقداليونانية

ماأما()بولصإلىئسبةالبوليصية()التعاليممقركانتلأنهاأنطاكيا،استبعادمعالثمالى،سوريا

:لأنوذلكالموابجانبفقدمتىوبمعرفةبالعبريةكتبأنهمنول)!ولء3قاله

وبالتالى93،إلى37فقرة23الإصحاحمنواضحوهذا07عامفىسقطتقدكانتالقدس-1

.بمدةالتاريخهذابعدالإنجيلهذاكتابةتكون

متى،منبدلاليفىاسم،مرقصاستخدمحينفى،ضرائبكجامعمتىاسمالإنجيلاستخدام-2

الضرانب،جامعمتىأنعلىيدلمما9(بقرة9إصحاحبمتى14فقرة2إصحاحمرقص)قارن

الأبحاثتدلكذلك،الرسولتلميذالاْولمتىوليسوكاتبهالإنجيلهذاصاحبيرجحكماهو

رحيلبعدالثالثالجيلفىعاشقد،الإنجيلهذاكتبالذىالشخصأنعلىالكنائسية

قدمقإنجيلأنعلىهناكخلافولاالميلاد،بحدسنة001و75بينماالفترةفىأى،المسيح

هذايصبحوبالتالى،حياتهأواخرفىحتىيزاملهأوشخصيايعرفهولمعيسىيدركلمشخصكتبه

المسيححياةيمثلهوولااللهعندمنمنزلاكلائاوليسالروانى،الأدبقبيلمنالإنجيل

سماعهعنكإنكتبهماوكلأيامهفىعاثرولا،السلامعليهعيسىيعرفلمكاتبهلأن،وسيرته

اهتمائا،يلقىأنأجلمنهومتىإلىوإسنادهصحتها.مدىادلهيعلمشفهيةمصادروعنبه.

منتنزيلوليسالبئربقمنشخصإنتاجمنأنهفىالبريطانيةالمعارفدائرةمعنتفقونحن

العالمين.رب
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مرقص:إلىالمنسوبالإنجيل()ب

وقد،اسمهمجملالذىالإنجيلكتبالذىهوالمسيحتلميذمرقصأنالقساوسةبعضيرى

إسناديرفضوقالذينغيرهممعهؤلاءاختلافمنالرغموعلى،اللهعرشتحتيقبعبأسدلهرمزوا

المعلوماتمنحوىقدإليهالمشارالإنجيلفإنالثخص،هذاإلىمرقصاسممجملالذىالإنجيل

قأالتىالمعلوماتأنكما،كاملةحريةفىتناولتهقدوالتعديلالتحريفيدأننعتقدحغلناماالمتضاربة

أجراهاالتىالبحوثأنكما،المسيححياةإلىجديداشيئاتضيفلابحيث،وتافهةقليلةبها

إليهذهبتماوهذاأوردها،التىالمعلوماتصحةفىأساسيةشكوكاأصارتقدأنفسهمالمسيحيون

بها،الموثوقالوحيدةالمعلومةإنثم(،مرقصأى)مارككلمةتحت309صيطانيةالبرالمعارفدانرة

فىالمسيحيينإلىرومامنتحياتهأرسلوأنه،بولسمعالعاملينكأحدذكرقدمرقصاسمأن

ونرىبرنابا،عمابنكانبولسصحبةفىكانالذىمرقصأنهىأخرىمعلومةوهناككلاسيوس،

12،25.فقرات12الإصحاحالرسلأعمالفىجاءبماذلكعلىونستشهد،صادقةالمعلومةهذهأن

وكان،بمرقصيلقبكانالذىيوحناأممريممنزلإلىذهبالأمرتدبر"وعندما:12الفقرةوتقول

".يصلونالناسمنكبيرعددهناك

نأبعدالقدسمن()بولسوشاولبرناربا،)وعاد:الإنجليزيةعنيلىكمافترجمتها25الفقرةأما

513.فقرتيهفى13الإصحاحأما(،بمرقصيلقبكانالذىيوحنامعهماواصطحبامهمتهما،انتهت

بلقبهمصحوباالجديدالعهدبقيةفىيوحنااسموردحينفى،لقبهذكردون)يوحنا(اسمأوردفقد

وبولسبرنابا،معذهبأنه12الإصحاحفىوجاء(،مارسالحرب)إلهإلىينتمىاسموهومرقص

إلىوعادتركهماول)مأ3ول!كلاول!،فىولق"!!برجهإلىوصللماولكنه،يةتبشيربعثةفىأنطاكياإلى

برنابا،بينوقعالذىالنزاعأنويبدوالمذكور،الاصحاحمن13الفقرةفىوردماوهذا،القدس

رفضحينفى،جديدةفرصةمرقصيمنحأنأرادبرناباأنسببهفراقهما،إلىوأدىذلكبعدوبولس

بأنبرنابا)فأشار15الإصحاح93إلى37منالفقراتفىذلكيعززماجا.فقد،يسامحهأنبولس

الذى()مرقصمعهيصطحبأنرفض()بولسولكن،بمرقصيلقبالذىيوحناأيضامعهمايأخذا

برناباواصطحبالآخر،عنمنهماكلوافترقشجاربيخهمافحصل"س!!،ولك!برجهمدينةفىفارقهما

بالبحر(.قبرصزإلىوسافرمرقص

كانالاْعمالهذهمؤلفلأنعليها،يعتمدلاالرسلأعمالأنالبريطانيةالمعارفدانرةوترى

منالتصرفهذاعليهايثجببردعةمرقصمنفاتخذبرنابا،عنبولسلافتراقسببعنيبحث

وتجيب،مرقصعنالرسلأعمالمؤلفيعرفهعماالبريطانيةالمعارفدائرةتتسائلثم،بولسجانب

كانمرقصأنفيهاجاءوالتىبولسقصصفىذكرماإلاشينًا،مرقصعنيعرفلابأنهسؤالهاعن

رسالةمن13فقرة5الإصحاحفىجاءماإلىالبريطانيةالمعارفدائرةتشيرثمبرنابا،أقرباءأحد

والسلطةالاحتراممننوعإضفاءمنهاالغرضترهاتباْنه،كابنهمرقصإلىالإشارة)من،بطرس
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نهايةفىكانرومافىوبطرس،مرقصاجتماعأنخاصة،والثانيةالأولىبطرسرسالةمؤلفعلى

عيسى.رصيلمنسنة07بعدأىالميلادبعدالأولالقرن

لوقاإنجيلفىأسماؤهموردتالذينالسبعينأحدكانمرقصأنالأساطيرلناتروىذلكوب!

وجرىملابسهظعالذىالرجلنفسهوبطرسأنلوقايرىك!ا،الأولىالفقرةالعاشرالإصحاح

منأكزالإنجيلهذاكفعندماععرهكانأى،السلامعليهعيسىعلىالقبضألقواعندماعاريا

والخلط.والغموضبالتوهمعادةالنسيانفيهيمتزجعمروهوسنة.مائة

علىاسمهإطلاقوأنالمصريئ.الكنيسةأنشأإنهبلمصريا،كانمرقصإنيقولرأىوهناك

كان،قرونثلاثةمنبأكزمرقصموتبعدأىالميلاد.بعدالرابعالقرنمنابتدأالإسكندريةكنيسة

ربطإلىالأساطيربعضوتذهبالمرقصية.الكاتدرائيةباسمالاَنحقتعرفوهى،الرجللمذاتكريما

وهناكإيطاليا،شمالىفىأتيليةكنيسةأقامالذىهومرقصأنوترىروماهفىببطرس.مرقص

منمرقصرفاتسرقواالبندقيةتجارأنوهى،المتداولةالخرافاتإحدىإلىتشيرعدةأساطير

الخامسفىبهمجتفلونأخذواثم.أتيليهكنيسةتدميربعدبلدهمفىكيسةلهوأقامواالإسكنورت

سنة.كلفىأبريلمنوالصثرين

فىواليسرالسهولةكاتبهتوخىويدالأربعة،الاْناجيلبينالثانيةالدرجةفىمرقصإنجيلولأق

بأن.احتمالهناكوبالتالىولوقا.متىخاصةالاْخرىالثلاثةالاْناجيلمؤلفوعنهأخذثمومنالعبار"

عنإليهترامىمامؤلفهيشرحوفيهالأربعةهالأناجيلبينكمبإنجيلأولهومرقمىإنجيليكون

صلبعنلهروىلماتصويرههوالإنجيلهذافىماوأهمهمحبوكةلطيفةقصةفىورسالتهعيسىحياة

مرقمىأنولاشك02%لوقافىتمثلحينفىنفسهالإنجيلمن04%القصةهذهوتمثل،وموتالمسيح

البريطانيةالمعارفدانرةتقولكماإليهترامتالقالرواياتبعضالمسيحتعذيبقصةإلىأضاف

تصلحلاللغاية،قليلةمعلوماتغيرحرلمالرثيسىإطارهفىمرقصإنجيلأنوترى409.ص

الأشخاصوأسماءالتارنحيةالمراجعأنكمافيها.فشكوكالمعلوماتبقيةأماتارنحئا.عليهاللاعتماد

يروىكماالعهد.ذلكفىتروىكانتشفهيةرواياتمنمؤلفهاستقاهاقدالإنجيلهذافىالواردة

61فقرةالأولالإعحاحفىجاءوما.الجليلبحرمثلاخذ.وليلىوقيسسلامةالهلالىفيدأبوالآن

72فقرة8إصحاحفيلبىوقيصرية01فقرة8إصحاحه!ل!مللاسأولءودلمانوتابعدهاوما

72فقرة8إصحاحوبطرس92إلى14فقرة6!اصحاح11إلى4فقرة1إصحاحالمعمدانويوحنا

بعضبهعوأنهبشىءالحقيقةإلىلايمتمصطنعإطارإنجيلهمرقصفيهكتبالذىوالإطار92،إلى

منأكزأنهالمعارفدانرةعليهوتأخذلنفسهاستحدثهزمقبترتيببينماووصل،المتفرقةالقصص

مثلقصتهعلىبهيلةصورةلإضفاءالمثاهدبعضإنجيلهفىاصطنعكماإلى..(ذهبهنا)وبناستخدام

الإصحاحفىبالترتي!ثوردت)وهذهوالمعبدوالجبال،المنعزلوالمكانمن.إلبحر.الاْخرىوالضفةالبحر

32،فقرةوالسادس35،فقرةالأولوالإصحاح51.21فقرقالخامسوالإصحاح13.فقرةالثاق

فىصورهمالذينالأشخاصوأن2(.لأفقرةالأولوالإصحاح13،فقرتالثالثوالإصحاح
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فقط.الشفهىالتراثفىذكرهموردوميونأشخاصهمقمته

القصصهذهمزجفقد،جميلةقلادةفىينظمهاأندونالقصصلهذهجامغامرقصيكنْولم

لنثاطالقصيرةتلخيصاتهفىثمالاْسطورية،الموادتبويبهفىذلكويظهر،المسيحيةالدينيةبالمبادئ

العديدةوالنهاياتالتقديماتقأخيراثم،المزركشةقصصهعلىإقحاماأقحمهاالتىالسلامعليهعيسى

الأسطورية.قصصهإلىأضافهاالتى

مرتص:إتجيلتحليل

المسيحتعذيبقمةعلىينصفنجده،لمحتواهالعريضةالخطوطإنجيلهمقدمةفىمرقصوضع

القسمفىونجده،الرسوللعيسىوقعتالتىالاْحداثلجميعسيتعرضأنهيؤكدك!ا،صلبهبعدوبعثه

والشرالخير،يمثلالذىاقهأووالشر،الخيربينالصراعشرحمجاولإليهالمنسوبالإنجيلمنالأول

لفتراتإلايتبركهاعيسىحملولاالجليلمنطقةفى()عيسىرسالةمجصرنجدهثم،إبليسيمثلهالذى

الإصحاحاتفىالمعجزاتجميعيذكرنجدهكما،القدسبينهامنليسالصغيرةالمدنبعضإلىقصيرة

فىمنهاشيثايسردنجدهلاالكناياتأوالمجازاتعنيتحدثوعندماالإئجيلمنالاْولىالثمانية

أنناالعجيبومن،الروحانيةبعثتهعلىالجليلفىعيسىمهمةيقصروبالتالى،محادثاتهأوعيسىأقوال

يلى:ماالانجيلهذافىنجد

الإصحاحمثلاخذالمنتظر،المسيحأنهيذكرواأنوتكرارامراراأتباعهعلىمجرمالمسيحأن-1

معجزته.يذكرواأنيعالجهممنعلىيحرمكذلك44،فقرةإلى34فقرةالأول

وأالجمهوريفهمهألايقصدكان،بالاستعارةيتكلمكانعندماعيسىأنإلىالإنجيلهذايشير-2

فىيؤكدحيث34،إلى33ومن12،إلى01منالفقرةالرابعالإصحاح)انظر،رسالتهيفهموا

ولكنيرونفهمللغير،يعطىلاالمعنىهذاأنإلىويشير،مجازاتهمعنىلتلاميذه11الفقرة

لهمفتغفرالنصرانيةعقيدتهإلىيتحولوالاحتىذلكيفقهونلاولكنوشمعون،يبصرونلا

آخر..،نوعدونالناسمننوععلىمقصورةكانتورضوانهورحمتهادلهتعاليموكاْن.ذنوبهم

العقل.يرفضهالذىالأمر

52،فقرة6الإصحاحفئجاءمامثلا)خذ،كمسيحعيسىرسالةيفهموااالتلاميذأنيبدو-3

فيهنحوعلىعيسىرسالةالإنجيلهذاوصفوقد21(،إلى14منالفقرات8والإصحاح

مرقصاستخدمهاالتىالمسيحيةوالعاداتالطبيعةمعبلالتاهـنحية،الحقائقمعكبيرتناقض

نفسه.

عذابوأن،التاريخمدىعلىوالشيطانادلهبينالصراعيؤكدماالمسيححياةفىمرقصيرى-4

.الإنسانعلىالسيطرةأجلمنالصراعهذابسببكانالسلامعليهعيسى

الفقرةإلى)27(الفقرةمنالثامنالإصحاحفىالواردةبطرساعترافاتأنفيهشكلاومما

ولكنمسيحا،عيسىيعتبرونالذينلهؤلاءنموذجىوصفهىإنما،إليهالمنسوبالإنجيلمن)03(
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اضطرلماذاتبيانعنيعجز)المسيح(هوعيسىبأنالاعترافهذاولكنبه.العلنىالاعترافدون

وفىالمقتدرالقاثرالمسيعوهرالشيطانضدمعركتهيكسبحق،والموتللحذابالخضوعإلىعيسى

تعذيببثأنالقصصينظممرقصنجد8.9.01.الإصحاحاتفىأىالإنجيلمنالتالىالقسم

ذلكقخالفهحينفىقبلها،القالقمةعلىقصةكلفيهتعتمدمنظومعقدوكاْنهاالموتحتىالمسيح

فىوملكوتهاقهبجنةالناسيبشرالذىالواعظذلكليسمرقصنظرفىفهوولوقا،متىمنكل

فىمريرعذابقصةيديهوعلىمنهيتوقعواأنبالكنيسةأوبتلاميذهجهيبشخصولكنهالآخر،العالم

.الشيطانمعصراع

ذإكبيرا،اختلافانحتلفةعيسىرسالةنجدمرقصإلىالمنسوبالإنجيلهذامنالاْخيرالجزءوفى

تصويراالمسيحعملبتصويروالإبراءالمعجزاتفصلهـشتهى،القدسإلىالأحداتمسرحينتقل

31فقرات12الإعحاحانظر.القدسزعماءمحاجاتهفىخاصةوالانتصارالهجوممنكتيرفيهجديذا

تكونلأنمبررانجدلاكذلك.الأرضعلىعيسىمهمةلإخفاءوجيهًاسببًانجدلاأنناكما44،إلى

فىخطاهتتبعأنالكنيسةعلىتعينوبالتالى،موتهثمعذابهالثيطانعلىلانتمارهالأولىالثمرة

مرقصلنايصورثم8،فقرة16والإصحاح32،فقرةالعاشرالإصحاحانظر.الشيطانمعالمعركة

يذهببل،منهمتصدرأنمجبكانومامتوقعةوغيرنحجلةباْنما.عيسىمحنةفىالتلاميذتصرفات

انظر.كمسيحعيسىبرسالةعرفواالذينلمؤلاءبالنسبةخاصةبالفضيحة،وصفهاإلىمرقص

.8إلى1من16والإصحاح9،فقرة9الإصحاح

من8الفقرةبعدتقعوالقالإنجيلمنالأخيرةالفقراتأنالبريطانيةالمعارفدائرةوترى

اليونانية،النسخفى02الفقرةحق9الفقرةمنابتداةتحريرهاأعيدثممفقودةكانت16،الإصحاح

منهىالحاليةالفقراتوأنلها،أصلوجودفىوتشكالمختلفةالتربهاتفىمفقودةكانتوبالتالى

كانمرقمرلإنجيلالحالىالنصأنمنيقالماالمسيحيوناللاهوتأساتذةولرفض،الكنيسةوضع

وأالتراثأنذلكوسبب،السامياتبعضحوىقدالوقتنفسفىكان!انآرامى،أصلله

هذابهكتبالذىالإغريقىالاْسلوبأنكما،ساميةكانتمرقصعليهااعتمدالقالروايات

ذلكولكنايعاميةالكلماتمنالكئيرحوىفقد،مثقفغيررجلًاكانكاتبهأنعلىيدلالإنجيل

استخدماولوقامتىباْنالقوليمكنوبالمثلباليونانط،كتبتالتىهىالاْولىالنسخةأنعلىيهم،لا

عنيختلفاستخدماهالذىالنصأقعلىتدلشواهدهناككانتوإن.لمرقصالإغريقىالنص

62الفقراتالرابعالإصحاحفىمرقصفىماجاءمعيتمشىمالوقاأومتىفىنجدفلا.الحالىالنص

أشياءهناكأنكا52.الفقرةحق14والإصحاح26،إلى22الفقراتالثامنوالإصحاح92،إلى

محذوفة.

مقاستخدامبأنئجزمأننستطيعذلك،كانوأينألفهومقالإنجيلهذامؤلفإلىانتقلناما!اذا

وأصلةلإمجادعديدةكنسيةمحاولاتبذلتوقدالميلاد.بعد08عامحوالىوجودهيؤكدللإنجيلولوقا

بينماالفترةفىوقعتالتىاليهودحروبأوالميلاد،بعد64حوالىللشعبنيروناضطهادبينرابطة
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.المحاولاتهذهفشلتولكن،مرقصإلىالمنسوبالإنجيلوكتابةالميلادبعد07إلى66

ماهـاذا،ميلادية07سنةبعدكتبهقديكونأنفلابدالإئجيل،بهذااستعانقدبولسكانوإذا

صالىفىكلهرالإنجيلهذاأننقولأننستطيع،القدسفىالمعبدهدمبشأنمرقصإنجيلصدق

هيصابوليىأسقفكممأك!!بيباسأنننسىولاتقديرأقلعلىالمسيحمولدبمدالثامنالعقد

الوقت.ذلكفىموجوداكانأنهأىإليهأشارقدالميلاد(،بعد014عام)حوالىسأهممم!ص!ح!43

شكموضعالقولوهذامتربهًا.لهيحملوكانبطرسيدعلىتتلمذمرقصإنالكنيسةرجالويقول

وأتباعهمالتلاميذذكرياتأنمنالبحضادعاهفيمايشكونك!ا،أنفسهمالكنيسةرجالمنكبير

المكتوبة.والاْناجيلعيسىبينالصلةكانت

هذاأنإلىتثيرلاوتمرفاتهبطرسشخصيةأنكماثانو"لا،الإنجيلفىبطرسدوركانفقد

وأ.للحواريينرفيفاباعتباؤالجديدالحهدفىاسمهذكرالذىمرقصمثلشخصكتبهقدالإنجيل

يقالوما.كتعبهوأين،الإنجيلهذامؤلفبثأندامىعللامفىأنفسنانجدوبالتالى،للحواريينتلميذًا

هذااستخدمقدروما،فىالميلادبحدلأ05إلى001بينماالفترةفىعايقالذىهيرماس،أنعن

المنسوبالإنجيلوضعالذىإيراتيوس.أنمنالرغموعلىالتاهـنحيةهالحججتدعمهلاأمر،الإنجيل

قدالإنجيلهذاأقعلىيدلماالواقعفىنجدلامَإنناالمعتمد!.الأربعةالأناجيلضنمرقصإلى

روما.منجديدةأدلةوهناكفيههجاءعماو!طرسولوقامتىنقلهمااللهمالكنائسفىعندنذاستخدم

اللاتينيةهإتقافهوعالمنفسهمرضتاهـمخأنكماالإنجيل.هذاتاْليفمكاقإلىتشيرلاولكنها

الإنجيل!هذاباننستتتجأنالمضولمنيكلونقدذلكوعلىروما،فىكتبهبأنهالقانلةالحجةيقوىلا

متىوجدهحيتالصغرىهآسياأوصوهـمافىإما،اليونانيةتتكلمالتىالكنائسإحدىفىكتبقد

دائرةتذهبكما،حقيقةلهصاحبلامرضإلىالمنسوبالإنجيلكانماوإذاواستخدماه.ولوقا

ماجهةفىكبقدالإنجيلهذاكانماهـاذامارلبهكلمةمحت509صفىالبريطانيةالمعارف

ذللبا،منأكزأوالثالثةالدرجةمنتعتيرالتىالروايةقبيلمنفيهجاءماأنكماشىء،عنهايعرفلا

ذاكرةكانتولماهالروايةهنهكتبواأشخاصمنوأصلويهمعلوماتاستقىلأنهمنزلًاكتابًايكونفلا

سنةأربحينعنيقللايماموتهبحدالمحروايةضواالذ-شهؤلاءصدقكانومهماضعيفةالإنسان

قديكونالإنجيلهذاواضعفإنأجيالبأرب!موتهيحدالمسيحقمةقصواأشخاصأوشخصعلى

سقطتكيفيعلمالذىوتحالىسبحانهاتمنمنزلأكلامًاوليسالرسولهذالذكرىحفاظًاألفه

وبالتالىهتأليفهممندخيلةفقراتمحلهاالقساوسةأحلوكيف،الإنجيلهذامنالأخيرةالعبارات

قلملعبوقدأكز.هـاضافةكثيرحتفففيهالجد،مأخذمرقمى،إنجيلفىنجاءمايؤخذأقيمكنلا

قيد.وبدونبحريةفيهالمؤلفين

لوقا:إلىالمنسوبالإنجيل)ب(

وآعمالالثالتالإنجيلبتاْليفقاموأنههرحلاتهفىلبولسرفيقًاوكانطبيئاكانلوقاإنيقال
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أبوينمنلوقاوينحدرأعصال،منالجديدالعهدفىماأبرزالأدبيةالناحيةمنتعتبرالتىالرسل

عائلةمنوهوىأصالاط،3لوكانسأولوسيوساللاتيقللاسمتحريفأنهيفيدْاسمهأنحتىوثنيين

يكونوتدأنطاكيا،منسور"لاكانأنهإلىيشرونالكنيسةرجالبعضكانوإن،الأصلرومانية

بكنيسةالقويةصلاتهلوقالناويصفهناكبولسقابلحيثسوريا،فىعاشأنهذلكفىالسبب

الرسلأعمالفىواضحةالصلةهذةنجدكذلك،بالتفصيلإنجيلهمواضعمنكثيرفىأنطاكيا

فقرة15وإصحاحبعدهاوما26فقرة14وإصحاح\،فقرة13وإصحاح91فقرة11)إصحاح

.)35-.

بولس(رسالة)انظرمرف،فىبهعنىاًنهعلىيدلمما.المحبوببالطبيبلوقاأسمىقدوبوليس

فقرات4إصحاح"غلاطية"أهلإلىبولسورسالة7،فقرة12إصحاحكورتثيوس،أهلإلىالثانية

15(.إل!13

فىمجدلالوقاإلىالمنسوبالانجيلبل،المختلفةبولسورسائلالرسلأعماليتصفحومن

لبعضلوقاتفسيرفىيرندالبعضكانوإنطبيئاكانالأعمالهذهكاتبأنعلىيدلماعباراته

مااهتماممنأظهرهوماطبيةاعطلاحاتباستخداموصفهافىوعدلمرقصذكرهاالتىالأمراض

44(،فقرة8وإصحاح،12فقرة5وإصحاح38،فقرة4إصحاحلوقا)انظرطبيبأنهعلىيدل

طبيبًا.كانلوقاإلىالمنسوبالإنجيلمؤلفأنعلقطغايدللاالفقراتهذهفىجاءماولكن

الثانية،رحلتهفىبولسرفقةفىكانأنهالثابتفإن،طبيبغيرأوكطبيبلوقاأمرمنيكنومهما

إلىوم!هاولهول+3تروسعندبولسإلىانضمعندمااالرسلأعمالفىالجمعصيغةاستخدمأنهإذ

إلىبولسر-ظةفىكذلك،القدسإلىعودتهوفىالثالثةرحلتهفىبولسإلىلوقاانضمكذلكمقدونيا،

المنسوبالِإنجيلصاحبأنهمنالتثبتفىالرغبةولكنهلوقاحركاتسردهناالاْمروليس،رومية

المسيحيةعلماءمنعددلدندمقبولأكانوإنالأمروهذا،والرسائلالرسلأعمالوكاتب،إليه

الزعم.هذايعارضمنهمعددًاهناكفإنالمحدثين

منمتمكناْنهعلىتدلالانجيلهذاصاحبفكتابات،متعلمةإغريقيةاجماعةإلىلوقاينتمى

قرأأنهعلىيدلاليوناق،أسلوبهفىالساميةإلىميلهأنكا،أيامهفىساندًاكانماحسبالتاريخ

القصةإلىميلهجانبإلىذلكأسلوبها،تقليدإلىمالأنهدرجةإلىفيهاوتعمقباليونانيةالتوراة

إنجيلهفىذكرواالذينالسبعينأحدكانأنهعلىيدلماالشواهدمنوهناك،الجميلوالوصف

وقدالروماق،للاولكلاالااس!،3بتلميذإليهأشيرإذايظهرلماسمهكانوإنا(،فقرةالعاشر)الِإصحاح

أأشياءبعضأوردوقدالأساطير،منمجهولةمصادرجانبإلىومرقصمتى،منكتبهمالوقا،استعار

وإبراء01،إلى7فقرةمن7؟الإصحاحفىجاءكا،الخادمأجرمنهاقبل،منإنجيلأندفىترد

لىا1ٍمن18)إصحاحالعادلغيروالقاضى91(،إلى11فقرة17)إصحاحالعشرةالبرصمرضئ

38(،إلى15فقرات22)إصحاحجذاببشكلالأخيرةالمسيحوأقوالالأخيرالعثماءووصف14(،

فقرة14)إصحاحالسماءإلىوالصعود43(،إلى93فقرات23)إصحاحالمجرمينمناثنينوعب
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اختلفوقد،الأخرىالأناجيلفىتردلم35عددهافىتبلغأشياءأوردأنهوالواقع53(.إلى05

وطلاوتهأسلربهسلاسةعلىأضواأكمإلاكبيرا،اختلافامملوماتهمصاثرفىالمسيحيونالعلماء

يصلماالواحدالحادثمنيأخذإذهكتاباتهوشكنافىقالزاكانأنهوالواقع،للأحداثالجيدوترتيبه

مشاهدبينليفصلأوليصلوعباراتبياناتإنجيلهفىابتكرأنهك!اعدة،وأحداثمشاهدبه

الهايةومش!المسيحولادةمشهدابتكرأنهكما.الرسلأعمالفىيظهرماأكزذلكهـيظهروأصداث.

الرسل،أعمالوصاحبلوقاإلىالمنسوبالإنجيلومؤلفمرقصوضعهالذىالإطارعلىمحافظتهمع

تتعنرالاْساطيرهذهولكنهالرسلأعمالصاحبلوقاأنإلىإليناوردتالقالاْساطيرتثيركا

وبينبولسعن،الرسلأعمالفىجاءمابنِكبيرتعارضفهناك،الرسلأعمالنفحصعندماكثيرًا

كماواحدشخمىتأليفمنليساالرسلوأعمالالرسانل.أقعلىيدلممانفسها.(بولس)رسانل

عرفإنماعيسىيعاصرلمالثالثالإنجيلفصاحبكلوعلى،الرسلأعمالفىعنهالكلامسيأقى

يهودىغيرأمإغريقئاأمكودئاأكانوسواء.الشفهيةوالمصاثرالكنسيةالأساطيرطريقعنسيرته

الكتابكبارمستوىفىمتحلمارجلًاكانأنهعلىتدلوعباراتهاليوناقأسلوبهفاْن،ولادتهعند

المنسوبالإنجيلكانولما،الغابرةالعصورمنالمسيحعصرفيهيحتبرعصرفىعاشوأنه،اليونانيين

عامحوالىفىتحققتقذ21الإصحاحفىذكرتالقالنبوءةكانتولمالوقا.مصادرأحدمرقصإلى

كثيرهـلرى.مطمثنونونحنالتاريخهذابحدكتبقدالانجيلهذاأننقررأنفستطيعالميلادبحد07

ولاالإنجيللاأنههوواحدلسببالميلادبعدالثافىالقرنأوانلفىكتبأنهالمسيحيةعلماءمن

أينأماو-عاللأس!صأ!.ل!ر!3وجوستينالثاقكلمنتأيامفىإلاوجودلماظهرالرسلأعمال

لوقاأوردهاالقالجغرافيةالخريطةأخذناماإذاولكنبالدقةمكانهتحديديمكنفلاالإنجيلهذاكتب

المدعوأماسوريا،فىوليساليونانأوالصغرىآسيافىكتبهأنهنقررأننستطيعبصحتها،وسلمنا

نستطيعهذاومن.الإطلاقعلىالتاريخفىلهأثرفلا،ورسائلهإنجيلهلوقاإليهوجهالذىثيوفليس،

معالشخصيةتصوراتهعنتعبيرهىالمنمقةكتاباتهوأنالمسيحيعاصرلملوقاأنثقةعننقررأن

إلىفيهنسبوماتأليفهمنهولوقا،إنجيلأنأىالتصوراتبهذهمرقصفىجاءمابحضمزجه

الجميلةبعباراتهنغنرألانقرؤهعندمامجبوبالتالى،يبةالقروليسالبحيدةالروايةقبيلمنهوالمسيح

هوالانجيلهذاأنبمعقالمصادر،بعضمنلوقااقتبسهاالتىرأقوالهالمسيححقيقةعنفتصرفنا

حكيم.ربمنتنزيلأرليسجذابةإنشانيةعباراتفىموضوعكلام

يوحنا:إلىالمنسوبالإنجيل)د(

بينمنالأولالكتابيمثلولكنه،الكنيسةمنالمعتمدةالأناجيلرابعيوحناإئجيليعتبر

تكنوإنعامةأناجيل.للكاثوليكبالنسبةفتعتبرالاْخرى،الثلاثةالأناجيلأما،الكنسيةالمطبوعات

إلىفالثانية،معينينلاْشخاصأرسلتلاْنهاالوزنذاتالرسالاتمن.والثالثةالثانيةيوحنارسالة

ىولك!.3إلىوالثالثةالكتيسةبذلكيحنىوهووأولادها،المختارةالسيدة

يوحنارسالةعلىالكنيسةرجاليعترضولم002.عامالجديدالعهدإطارفىيوحناإنجيلوضع
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الرسالتانضستحيثالرابعالقرنحتى،والثالثةالثانيةالرسالتينعلىاعترضواولكنهم،الأولى

يؤكدأنكاتبهمجاوليوحنا،إلىالمنسوبالإنجيلوهذا.للأناجيلالمكملةالأعمالإلىوالثالثةالثانية

وردقدالزعمهذاأنباعتبارلا)مريم(،منمولدهقبلموجوذاكانأنهإلىيذهببل،عيسىألوهية

تجسد!قد-تفكيرهلهشاءكااللهكلمةأنباعتباربلالِإطلاق،علىيردلمفهوعيسىلسانعلى

مدينةقربكتبيوحنا،إنجيلأنالبريطانيةالمعارفدائرةوترى،عيسىهوإنساناوأصبحت

هذاكاتبوأن،عيسىميلادمنسنةعشرةوخسمائةأوودثرةمائةبعدداخلهاأوأفسوس

كانالمجهولكاتبهأنالمسيحيةفلاسفةهـلرى،الشخصيةمجهوليوحناإلىينسبالذىالإنجيل

مستقلمسيحىلاهوقأستاذمنهناكوليسللمسيحكأعداءاليهوديصوروكان،للساميةمماديا

المحدثينالمسيحيةعلماءأنذلكإلىأضفزبيدى،بنيوحناكتبهقدالإنجيلهذاباْنيسلمالرأى

إلىنسبهاالقالكلماتصحةبلفيه،جاءماصحةوفىكاتبهوفىكإنجيل،يوحناإنجيلفىيشككون

بالحرفيقولإذ.،.شأ(*ىه!ولشألمؤلفه16صعيسىحياةكتاب)انظرالسلامعليهعيسى

الأناجيلفىالواردةتلكعنكبيرااختلافاالرابعالإنجيلفىالواردةالأحاديث)تختلفالواحد:

منهاأيلانصدقأنيمكنلاوبالتالىسابقتها،عنالرابعالإنجيلكاتبتمليقاتتختلفكذلك،الثلاثة

القديمةالأيامفىالأدبيةوالتحقيقات،المسيحلأقوالكتسجيلاتعليهاالاعتماديمكنلاالقدروبنفس

اعتادوقدتاريخيةشخصياتإلىلهاأصللاخياليةأحاديثبإسنادالاَنتسمحلاهىكماتسمحلم

(.يريدونمنإلىينسبونهاثمالاْحاديثهذهمثليؤلفواأنالقدامىالمؤرخون

ولكن،متجانسوالتأليفالأسلوبناحيةمنالرابعالإنجيلأنالبريطانيةالمعارفدائرةوترى

أنهحتىبهة،مشاكليسببالآنأيدينابينهووالذىالكنيسةمنالمعتمدالنصفىالاْحداثتبويب

نأنجد،الجغرافيةالمعلوماتناحيةمنفمثلا،منطقيةلتصبحفقراتهترتيبلإعادةمحاولاتعدةأثار

42إلى15منالفقراتوتنقلالخامس،الإصحاحقبلالسادسالإصحاحيأقأنحتمًايتطلبالأمر

فىالعاشرالإصحاحمن22الفقرةتوضعأنمجبكذلكالخامس،الإصحاحإلىالسابعالِإصحاحمن

منإليهتشيروماالعاشرالإصحاحمن91:22منالفقراتتوضعكاالراعى،عنالحديثبداية

بينصلةلاشاذةوكأنهاتبدو12،الإصحاحمن44:05منوالفقراتآخر،مكانفىالأعمىشفاء

الرابعالإصحاحوفىمكانها،منوترفعدخيلةتعتبروبالتالىالاْخرى،الفقراتمنحقتهاولاسابقتها

فىيوحناإلىالمنسوبالإنجيلهذاكانولماعشر،الثامنللإعحاحمقدمةتعتبر31الفقرةعشر

ومن،تحريرهوأعيدعُذلبأنهنجزمأننستطيعالبينالاضطرابومنالا،يرثىالتشويشمنحالة

الواحدالإصحاحوأن،خاصةيوحناإلىالمنسوبالإنجيلعلىأدخلقدالتعديلهذاأنالمحتمل

من24إلى02منالفقرات)انظرالمسيحإلىالمحبوبالحوارىهومؤلفهأنإلىأشارقدوالعشرين

الإصحاحمن35والفقرة27،-26منوالفقرات13،الإصحاحمن23والفقرة21،الِإصحاح

إلىأشارتكذلك21،الإصحاحمنالسابعةوالفقرة02،الاصحاحمن01-2منوالفقرات91

18(.الإصحاحمن1516.الفقرتانالشىءنفس
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المسيح؟أحبهالذندالحوارندهوهن

زبيدند(بن)يوحناأنهإلىتثيركلمةمنهناكوليى،شخصيتهأواسمهعنالإنجيليفصحأ

التىالأخرندالشخصيةوبشأنالأصلىالمؤلفبشأنالرأندتضاربإلىأدندقداللغزهذاأنسكولا

مرة.لاْولالإنجيلهذاحررواالذينيدركهلمالذىالأمرإليها،أستند

والأكثرالمرجحمنيكونوقدولط،2ى"ول3لازاروسهوالمحَبوبهذاإنالبعضيقولقد

حاولواالذينالمحررينأحدولكن،الحواريينأحدبهيقصديكنلم()المحبوباللقبهذاأنتصديننا

مرةالمسيحإليهايعودحتىالدنياهذهفىسيعيشالمحبوبالحوارندأنمنأشيعماحذفأوتكذيب

عضوًاباعتبارهوصادقمعتمدكمؤرخإليهينظرونوبالتالى23(-02فقرات21)إصحاحأخرند

وكانالأخير،العشاءفىتواجدهعلىتنصوالتى2،فقرة21الإصحاحفىذكرهاوردالتىالجماعةفي

المحتملمنيكونوقدمحنتها،فىمريمالسيدةبرعايةتشرفوأنهالمسيحصلبعلىعيانشاهد

زبيدى(،بن)يوحناهوالمحبوبالحوارىأنيعتقدونكانواالإنجيلهذامحررىأنالمؤكدمنوليس

أحدكانيوحناأنوقررواالكنيسةرجالاجتمعللميلادالثاقالقرنمنالأخيرةالسنواتوفى

وجبوبالتالى،إليهالمنسوبةالثلاثةالرسائلكتبكاالإنجيلهذاكتبواًفهع!ثر،الاثنىالحواريين

وأنالميلادبعدالثاقالقرنفىجاًلأنهخاصة،بدقةالقرارهذايمحصواأنالمسيحيةعلماءعلى

كاتبهايُعرفلاالاْصلمجهولةذلكقبلكانت،إليهالمنسوبةوالرسائليوحناإلىالمنسوبالانجيل

كاتبشخصيةعلىتدللاالقديمةالتاريخيةوالقراننالشواهدأنذلكإلىإضافة،التاريخهذاقبل

ويذهب،الثالثةوالرسالةالثانيةالرسالةفىالكيسةشيحْنفسهأسمىقدالكاتبكانوإن،معين

يوحناليسالإنجيلهذامؤلفأنإلىى-5"!13والمسمىالثالثالقرنفىالإسكندريةقسيس

يوحنا.اسمهحوارندرفاةواحدةكلتضمأفسوسفىمقبرتينبوجودذلكويوْكد

ولكنناشر،أومؤلفاسمدونيصدركتابًانتصورأننستطيعلاالعشرينالقرنأبناءونحن

مؤلفيهاأسماءوضعواثم،المؤلفاسمذكردونالأمرأولفىصدرتالرسلوأعمالالأربعةالأناجيل

002عامصدرتالتى،الثانية"سكط!ه!مخطوطةفىجاءماوفقالثاقالقرنفىظنهمحسبعلى

المسيحيينأنذلكفىوالسبب،إليهالمنسوبالإنجيلجانبإلىيوحنااسموضعتوالتىالميلادبعد

بوحىذلكيفعلكاندينيةأمورفىخطًايخطمنكلأنيعتقدونفكانوا،فطرتهمعلىكانواالاْوائل

والرسائل،الخطاباتأما،أداةمجردفهوالإنجيلكتبالذندنفسهالإنسانأما،القدسالروحمن

المنسوبالرابعالإنجيلأنعلىأصحابها،بأنهمأشيعماأوأصحابها،إلىنسبتإذنحتلفًاأمرهافكان

الأناجيلبقيةأنحينفى،الشعببههورلدندمقبولايكونحتىمؤلفهشخصيةإلىألمحقديوحناإلى

مؤلفيها.شخصيةإلىمباشرةغيرأومباشرةإشارةأيةتحمللم

إلىالأوائلالمسيحيونأشاروقد،الإطلاقعلىمحققغيرفأمرالإنجيلهذاكتابةتاريخعنأما

ذهبوبالتالىالإنجيلهذاإلىتشيرونجدوهاالبردندئباتمنقطعةلوجودالثاقالقرنفىكتبأئه
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وأنهالمكتوبةالأناجيلآخرهوالإنجيلهذاباْنالزعمإلىالثاقالقرنأواخرفىالمسيحيةكتاب

إلىاكتابتهتأخيرفإن.بذاتهمستقلأنهعلىالإنجيلهذاأخذوإذا،الأخرىالنلاثةالأناجيليكمل

والنضجبالهذقيتصفونكانواكئابهأوكاتبهأنويبدو،تفسيرهفستطيعلاأمرًاتصبحالثاقالقرن

أكمأوأنهعلىيدلمماوالمراوغةالمجاملةأساليبيتقنونوكانواالجماهيرى.الاتصالفىوالتجربة

ذلكفىالمسيحىللمجتمعغنيةتجربةصفحاتهعلىيعكسالإنجيلهذااًنإذ.السنكبارمنكانوا

فىأوالأولالقرنمنالاْخيرةالقليلةالسنراتفىكتبباْنهالمسيحيةأساتذةمجزموبالتالىهالحين

إنمامرقصمعارضةمنهايشتموالقالإنجيلهذافىالواردةوالمقدمةالثاق،القرنمنالأولىالسنوات

إلىول)!ول!3بيبسأشارولقدالميلاد،بعدالخاسىالقرنحتىالثاقالقرنمنتبدأفترةإلىترجع

إذاماحولنزاعيوجدكانأنهعلىتدلالإشارةوهذه،حياتهخلالالكنيسةإلىإنجيلهقدميوحناأن

فقراتوالحثرينالحادىالإصحاح)انظر،حياتهفىأويوحناموتبعدنشرقدالإنجيلهذاكان

سنوهو،المائةسنفىوهوكتبهأئهإما،الإنجيلهذامؤلفأننستنتجأنيمكنوبالتالى24(.230

منسنة001بعدآخرشخصبمعرفةكتبأنهوإما.الكتابةفىبالاتزانلصاحبهيسمحلامتأخر

ليسبانهنجزمأننستطيعبحيثجداطويلةعيسىوبينبينهالزمنيةالفجوةتصبحوبالتالىالميلاد.

.الإنسانعملمنبلمنزلا

الكنسى:التراث

نأغير.والثالثةالثائيةيوحناورسالق،الرؤيةسفركتبزبيدىابنإنالوحىكتابيقول

استعارشخصإلىوالثالنةالثانيةالرسالتانتستندإذ،الرأىهذاإلىتشيرلاالتاريخيةالثواهد

الكنيسة.شيخاسملنفسه

الذىالإسكندراقى)3-ه)!3ومقولكبير،نقاشمحطوالنالثةالثانيةالرسالتينأنوالواقع

فىيختلفكاتبهاوأن،المقدسالكتابمنترفعأنمجبالرؤياهذهأنالثالثالقرنفىعاش

نإيقالأفسوس،فىمقبرتينوجودإلىلكلامهتعزيزاهـلشير،الأولىالرسالةكاتبعنالاْسلوب

الصفرى،آسيافىتراجانعندماتقديوحناأنفيرىإبرانوس،أماإحداما،فىمدفونيوصنا

بلغحتىعاشقدعيسىأنمن57فقرة8الإصحاحيوحنافىجاءمايؤكدماهناكليسكذلك

إبراهيمرأيتأنكتدعىكيفلهقالوااليهودأنإلىتشيرالتىالفقرةهذهأنشمكولاالحمسين.

وإذاوالثلاثين.الثانيةيتجاوزلمموبه،عندعيسىأنإذ.كاذبةفقرةهىبعدالخمسينتبلغلموأنك

البياناتأنذلكإلىأضف،بالثقةجديرايصبحلافإنهأخطأتقدالإنجيلهذائقراتإحدىكانت

الموجهالنقدضدالرؤياوعن،الإنجيلعنالدفاعبقصدجدلىقالبفىصيغتقدبهوردتالتى

عليهلعيسىكاتبهمعالثمهوكنشيا،معتمدًاإنجيلأىلاعتباراتخذالذىالمعياركانولماإليهما.

عملايوحناإنجيليكونوعليهدينيَّا،أدئاحتىأومعتمدًاالإنجيلمجعللاذلكدونماوإن.السلام

يوحنا155عامفىعاشالذىىل*)+3وصفوقدالسلامعليهعيسىيواكبلمكاتبهلاْندينىهغير

لأن،الإطلاقعلىواردغيرأمروهذابإنجيلهعملقديوصنايكونأنواشترطالتلاميذ،أصدباْنه
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يتركأندون،الأولالقرننهايةقبليوحناماتحينفىالثاقالقرنأوائلفىظهريوحناإنجيل

.الإطلاقعلىإنجيلاوراءه

بينهمافيمااستخدماوإنوالإنجيلالرؤيابينظاهربشكلواللغةالاْسلوبفىاختلافهناككذلك

بنيوحناأنالعصرذلكفىيظنأحدكانوما،ادلهوحمل،الحياةوماء،ادلهكلمة:مثلمشتركةعبارات

القرنفى.عليهوأصرتبذللثنادتالكنيسةأنلولاوالرؤيا،الرابعالإنجيلكتبالذىهوزبيدى

الثاق.

ليوحنا:فيهاالمشكوكالأعمال

اللاهوتأساتذةجميعولكنليوحناوالمنسوبةفيهاالمشكوكللأعمالمفتاحأوسرهناكيكونقد

آسياوموطنهى)شاىصأ3اسمهتلميذباسميؤحناأعمالكتبتلقدالسر،هذامفتاحمجدوالمالمسيحيين

الشخصهذاعاشوقدالإسكندريةقسيسكلممنتعندمعروفًاكانوربما،الحاليةتركياأوالصغرى

قمصمنمشتتةمجموعةعنعبارة،الشخصهذاذكرهاالتىوالأعمالالميلاد،بعد018سنةحتى

اليونانيةوالكتاباتالقصصبعضمعهتظهربثكلمنهامختلفةأجزاءتركيبأمكنولكن،مبتورة

يستطيعلاحتىبترتثمحقيقيةأعمالاوليستإغريقيةقصصمننقلتالأعمالهذهأنأو.القديمة

طبقبصورةمنهاوخرجواتجميعهااستطاعواالعلماءولكن،بسهولةأصلهامعرفةالعادىالقارئ

إغريقى.لتراثالأصل

وبينالرابعالإنجيلبينجمعتالتىالاْساطيرضوءفىزبيدىبنيوحناأمرنبحثعندماونحن

ذلكفىومصدرنااليهود،أيدىعلىجيمسكاْخيهشهيدًاماتيوحناأننتذكرأنيجب،الشخصهذا

الإصحاحمرقصفىجاءماذلكويؤكد013،عامبيبسكتبهالذىالثاقالكتابمنعفحاتبعض

تحتفلالكنيسةأنمنولأءولح(3بيبسقصةتؤكدثانويةشواهدوهناك38،93.فقرةالعاشر

يوحناأنإلىتشيرلا12،الإصحاحفىالرسلأعمالولكنيوحنا،موتمعجيمسموتبذكرى

بيبسكانفلو،المسيحيينبينوردأخذمحطتزاللاوالمسألة،اليومنفسفىجيصىأخيهمعماتقد

فأجابمعناهماتقولإذ93،فقرة01الإصحاحمرقصفىجاًماخطأقديكونفإنهحق.على

كماتتعمدانوسوفمنها،أشربالتىالكأسنفسمننجانتشرإنكماالمقالثم،نستطيعنعمعيسى

كانولو،الموتكأسنفسيذوقانوسوفيموتانسوفأنهماوالمعنى،تتعمدانسوفإنكماأتعمد

نأيريديكنلمإذاوحتىذلك،إلىأشارقدلكانالوقت،نفسفىسيموتانأنهماعرفقدالمسيح

العمرمنيبلغوهوأفسوسفىماتقديوحناأنمنالأساطيرإليهتشيرمافإنذلك،مئلإلىيثير

كتب،ماكتبوأنهيوحنابهاماتالتىأفسوسقربيعيشكانبيبسفإنفيه،مشكوكأمرسنة.89

أعماله.يوحنايكتبأنقبل

نأوالواقع،الرابعالإنجيلكاتبهوزبيدىبنيوحناأنإلىيشيرماهناكليسأنوالخلاصة

والصعوبة،تحريرهفىكبيرعدداشتركقدالحاليةهيئتهفىالِإنجيلهذاأنعلىتدلناالأدبيةالشواهد
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والمذهبية،الكنسيةالتاريخيةالتقاليدعن!تطإذ.عليهاحتوىماهوالإفجيل.هذاقيلفىأرتجيية

هذهعيسىيستخدملمحينفىهقويةإغريقيةعناصرعلىاحشىكما)أنا(المقرديصي!!تكلور2

الذىاللفظوهذاح!هسأ،30()الكلمةلفطةيحشححلنجدهتاحيةفن4يلإغريقيةالكلحاتقومصر

الإنسانفكرإلىتقر!هوبئونطامههتريبهوفى،الكونخلئوصقهمقىإغريقرون!هل!ف

.الأخيرةأ*طونخاليمصىيلإفجيلخاصكهعَص

لفظاستخدمواقدوالتالثالثاقالقرنيأفىعاضواالذتحالإْولافلالميحيي!!بخ!هـصعى

نزلالذىللوحىبالنسبةوخاصةالروفافىال!تح!إلىوققرييهاالميحيةتسيرفى!!
ذلكومع،ولادتهبمجردالإفسانروحهىأو.البرقفورمعناهاالرونافيةفىالكلعةوتلليحعر

الإغريقية،اليهوديةفىنجدما)الكل!ة(لقطوخلفيةإنساتًا.أصيحتقدَالكلحةاًنعلىلإقجيلض

بينمجمعأنحاولكماهوالهيلينيةبالعبريةهورألف!معقيآمجعأنرهأمحاولوف

والعالم،ادلهعلىإنجليكيةنطريةإضفاءمع.زي!نونإلىنسبةالزيلنونيةأوالرواقيةوالفلسفةالأفلاطونية

الموسويةللشريعةكحافزالإلهت)الكل!ة(بتجسدأمراتأنالقديمالمطو!ىالأثبقىتجدوشتما

فىاقهبينكوسيطأو،للخليقةكسبب!ا.بيعرفأوماا!4كلمةعنيتحدثم!8!نجد

صورةهىأواقه.صورةفىالإنسانيصوركذلبابلإنان،الإلهىلإهتحاممعالأرضيةوالنطمعلا.

الإسكندرى5!!وراح260.27ففرة1هـاصحاح،.فقرة2إصحاحالحليقةكتابانطر.للكلمة

الراعى،هىالروحهذهوأناقه.روحإلىتثيرآضياءبأكاالقديمالعهدىتورثتافتىالرموزيثول

وهىالأكبر،الكاهنوهىاقه.إلىالطرتوهىباقهالمعرقةإلىالوسيطوهىالحيا.وهىالنور،وهى

بابًاللفارقليطنفردوسوفاقه.منالميعوثالرسولأىات،محر!إلىالحاصالوسيطالفارقليط

خاصا.

السحردهثالكمع!اءأوالهرموزىالمتمب

ديا4فىيعتقدونالذينهؤلاءيآالتصوراتمنالكثيرالتكوتحا.كمل!فىالحليقةنطريةأئارت

وأإمجاءاتيتناولا!رموزىوالمذهباليوتان،فىالطبيعيةظركمعلىمازالواالذ-شوهؤلاء.إلهية

تصلقد.خياليةمشاعرلوبهايئنيةفلسفيةتخيلاتيتتاولكماوالكيصياء4الغلكمجالفىقصررات

فىالواردةالفقراتبعضأنإلىتشيرعوديةعناصرادموزىبالمنمبالقائليةومنادحما،حدإلى

هذاووفقالبثر،عقولفيهتتحولالذىالكيمائىبالوسيطوتصفهااليهوديةمصدرماالأفاجيل.

.الذىالإنساقبأنهـشادىباقه.معرفمسفىالإنسانخرصطريئنجدالتصورك!امزموزىالمذهب

واستغفر.خطاياهعنكفرإذانفسهيستعيدأنيستطيحولكتهللفتاء.نفسهيسلمإقابالحالقصلعسيفقد

أخرىبعبازةأوالنور،أو،الأبديةالحباةيدخلمحلهالتىالمبادئفىاعتقدأو.الإلهيةبالأسراروسثم

والحالمالأعظمالعقلبينالتوسطإلىوتثير،فقراتبعضفىتطهرالفارقلي!،وفكرةجديدمنيولد

.الس!واتصنعتالرب)بكلمة33-6رقمالمزماريقولإذ.اليهوديةعنلاتالفكرةوهنه.المادى

القرنفىشائعةكانتالهرموزيلةالطوائفأنوالواقع(5المخلوقاتتكونتفمهمنوبنفخة
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الرابعالإنجيلتقبلتقدادموفلةالطوائفهذهبعضيكونأنالمستبحدمنوليس،بعدهوماالثاق

كتبكمايوحناهكتابعلىتعليفاحمصد!7كتبفقد.أفلاطونمدرسةأتباعبينمنخاصة

هوالإنجيلوهذابمصر،حمادىنجعفى(الحق)إنجيلمننسخةاكتشفتوقد،أخرىتعليقاتغير.

الوقتنفسوفىالوحى.مسألةفىالتاريخىبالعنصرخاصبنوعاهتمالذىالرابعالإنجيلنفس

فىيفكرلميوحناأنك!ا.إنسانإلىتحولتالكلمةبأنتنادىالإنجيلهذاعرففىالمسيحيةأننجد

يبشرالذىالمؤمنيعرفهخالدككائنفيهفكربل،للموتقابلكإنسانعيسىفئالوقتنفس

الكنسية.بالحياةولؤمنبالكلمة

الرابع:الإنجيلهدف

الاْصلىوطنهوأن،الآراميةيتكلمكان،الإنجيلهذاكاتبأن،المسيحيةفىالباحثونيرى

وللتوفيق،اليهوديةإلىينتمىوكاناليوناق.منإغريقياكانأنهالآخرالبعضيرىحينفى،فلسطين

اليوناق،إلىهاجرفلسطينثاكان،الإنجيلهذاكاتبإنيقولثالثرأىظهر،الرأيينهذينبين

به،المحيطللمجتمعالدينيةوبالطقوسباللغةمعرفةاكتسبثمفيها.اليهوديعيشكانصيثوعاش

وأن،الابنكلمةمكا!اوضعثمالفارقليط.كلمةأولااستخدمالإنجيلهذامؤلفأننلاحظوهنا

وهذا،العالمفىالأبوظهور،الأبمعالابنوحدةهويؤكدهأنحاولالذىالرنيسىالموضوع

وآسياسوريافىاليونانيةيتكلمونالذينواليوئائييناليونانعالمإلىالاْولالمقامفىيتوجهالإنجيل

الإصحاحفىيوحناإنجيلويعلن،قادسإلىالقرممنالمتوسطالأبيضالبحرمنطقةفىبل،الصغرى

وأما.الكتابهذافىتدونلمتلاميذهأماميسوعأتاهاعديدةأخرى)وآيات03:31.فقرة02

(.باسمهحياةلكمكانتآمنتممافإذا،اللهابنالمسيحهويسوعبأنلتؤمنوافهوهنا،دونما

يعتبرهاكانفقد،عيسىكلمةيستخدملمالإنجيلهذاكاتبأنهـللاحظ.الإنجليزيةعنوالتربهة

حولالإنجيلهذاويدورالمختار.الواحدأوالمسيحكلمةقوةتحمللاوأكا،بالمسيحيليقلااسما

عنهكتبالذى)وجدنا45،فقرة1الإصحاحانظرعنه،تحدثتاليهوديةالشريعةوأنكمسيحعيسى

فىتقريئاالشىءنفىوردكذلكالناصرى(.،يوسفابن)يسوع-والأنبياءالناموسفىموسى

كتبتالتىالكتابةأنذلكإلىأضف516فقرةالماشروالإصحاح52،فقرةعنزالحادىالإصحاح

هذهلعيسىأنيعتقدكانالرومافىالحاكموأنبهيغا،اليهودملكبأنهعيسىوصفتالصليبعلى

بابنرزقاقهأنلته()حاشاالإنجيلهذاكاتبرأىومن91(،الإصحاحمن91)الفقرةالصفة

21وإصحاح31،فقرة7وإصحاح02،فقرة3)إصحاحمعجزاتهويفعلسابقةلنبوءةتحقيقًاواحد

أحدفىنهرإلىالماءتحويلهمثلمادثابعضهاكانبل،معنويةتكنلمعيسىومعجزاتإلخ(،18فقرة

شىءإلىمادىحادثكلتحويلفىوسغايدخرلمالإئجيلهذامؤلفولكن.اليهوديةالاحتفالات

وأ،الخالقعبادةتاْكيدبقصدرمزيةناحيةإلىأولهاوكيفنهر،إلىالماءتحويلمعجزةمثلاخذمعنوى.

يوحناأوردهاالتىالقصصفىالصغيرةالدقانقمندقيقةكلإنبلوالاْب.والابنالكلمةتعبيرهمفى

حولقد03،فقرة13الإصحاحفىوالوارديهوذافيهذهبالذىالليلفىمثلالاهوتيا،تأويلاأولهاقد
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يضىء)والنورفيقول5فقرةالأولالاصحاحفىجاءكماالنور،مججزساترإلىالطبيحىبسوادهالليل

بل،كنايةإلى)حورهالحواريينأرجلبغسلعيسىقيامحادثمثلاخذ(،تدركهلموالظلمةالظلمةفى

منلاخذ11(،الفقرةحتى1فقرة13الإصحاح)انظر(المسيحفىاللهتجسدفىيتمثللاهوق،سرإلى

العالميعمالذىالنورعنحديثهعليهشجبتكنةعيسىاتخذهوكيفأعمىولدالذىالرجلآخر

موضوعكذلك،العالمنورلأنه،الإلههوالمسيحأنالحادثهذامنمس!تخلمًا\(،فقرة9)إصحاح

الواردبطرسإنكارمثلالمطلوبالتأويلينووالاأنيستطعلمسماتبعضنجدوصلبهالمسيحتعذيب

مع13فقرة91الاصحاحفىول+ولع!ولقهجاباتامعاملةقارنثم15،فقرة18الاصحاحفى

رفع،:مثلألفاطاذلكفىيوحناواستخدمنادرةالسماتهذهولكن7،فقرة9إصحاحسالومى

.الإنسانابنيرفعأنينبغىالبريةفىالحيةموسىرفعوكما3،إصحاح14الفقرةفىفيقول

حديثكلففر،،اليهوديةالاحتفالاتوصفهفىخاصبنوعنجا-5الاستعارةأوالمجازواستخدام

اليهودعيدكانهذا)وبعد15الإصحاحمن1الفقرةمثلااليهوديةالأعيادبهيقرنمعجزةمجوى

معهناكوجلمىالجبلإلىيسوع)فصعد6الإصحاحمن4وفقرةأورشليم(،إلىيسوعفصعد

قريبًااليهودعيد)وكان7،الإصحاحمن2والفقرةقريبًا(،اليهودعيدوهوالفصحوكان،تلاميذه

شتاء"وكان،أورشليمفىالتجديدعيد"وكان\..الاصحاحمن22والفقرةإلخ(،..إخوتهلهفقال

فصعدقريبًااليهودفصح)وكان11،الاصحاحمن55والفقرةإلخ...الهيكلفىيتمشيسوعوكان

ولحَنه،الصغرىآسيافىاليهوداسترضا،ذلكمنوهدفهإلخ(،..أورشليمإلىالكفورمنكثيرون

علىوتدل،عليهتؤخذالذلةوهذه1فقرة5الِإصحاحفىاليهود،أعيادمنعيدأىيبينأننسى

راْسعيدهوالعيدهذاأنأعتقدكنتوإنمغاوربطهماالمسيحأعمالعلىاليهودأعيادإقحامه

السنة.

فىالأحداثيخضعفكانله،حدلاخلطاالدينيةبالمشاعرالتاهـنحيةالاْحداثيوحناخلطوقد

ليلةفىوقعالأخيرالعشاءإن:يوحنايقول،البحتةالدينيةالأعمالأوللمشاعرإليهالمنسوبالإنجيل

العاأيئارككانيوحناأنيبدوحالكلوعلى،آخرونذلكفىونحالفهاليهود،عندالفصحعيد

نأيستطيعلأنهذلك،المكتوبالتراثمنأصدقالشفهى،أىالمرْوىالتراثأنفىولأ!ول!3بيبس

الأحداثمنيبتكرأنيستطيعأى،المكتوبةالقصصدونالمرويةالقمصفىيشاءكايتحرك

المنسوبالإنجيلبينيويةصلةنجدوبالتالى،المسيحفىاللهتجسيدأجلمنلزامًايراهماوالتواريخ

لوقاإلىالمنسوبوذلكمقإلىالمنسوبالإنجيلأنغير،مرقصإلىالمنسوبوذلكيوحناإلى

العلاقةهذهشأنفىوردماوأن،والابنالأببينيخاصةعلاقةبوجودالاعتقادفىالتسرعمنمجذران

أوحىقدشىء)كل:وتقول11(إصحاح27فقرةمتى)انظرالاَخرين،الأناجيلكتبةتصورمنهو

منإلىتم،ابنهغيرالأبيعرفأحدولا،أبيهغيرالابنيعرفالإنسانبنىمنأحدولاأب،منإلأ

تدخلواعندمااحترسواله)وقال01،إصحاح22فقرةلوقاانظرثم(،ابنهغيرالاْبإليهيوحى

نأيوحنايدعىحينفىإلخ(..يدخلهالذىالمنزلإلىفاتبعوهماءجرةمجملرجلسيقابلكمالمدينة
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بعدرفععندماوبينهإنسانهيئةعلىعيسىبينمستمرةصلةئناكباْنالكناثسأخطرقدالروح

علبه.

تدلالتىالرثيسيةالسماتفيهمجدونفلا،للمؤرخينلغزايعتبرالرابعالإنجيلهذاأنوالواقع

،المبتكرةالعظمىالأعمالعلىالدالةالقويةالوجدانيةالمثاعرفيهتجدالكنيسةولكن،الحقيقةعلى

التىالدينيةالنواحى-حولالكنيسةرجالبينحادنقاشهناككانالميلاد،بعدالئاقالقرنخلالوفى

الدينية،الناحيةمنعنهيدافعوقفإيرانيوسولكن،التاريخبذلكنحالفًا،الإنجيلهذاإليهاذهب

وشخصيةالثالوثموضوعفىالأوائلالمسيحيينبيننثأتالتىالخلافلنواصبالنسبةوخاعة

القرنوفىيوحنا،إنجيلإلىدائمايلجثونفيهادلهوتجسدعيسىألوهيةعنالمدافعونوكانعيسى

باعتبارهاالأناجيلإلىينظرونالمؤهخونفكان.جديدةمشكلةلىاٍالإنجيلهذاتحولعثرالتاسع

ولم،التاريخيةالناحيةمنعيسىوجودعلىيبرهنإنماأحداثمنفيهاماوأنالمسيحلتاريخسرذا

نأوجدواولكهمالنورائية،إلىالإنسانطبيعةمنأوإله،إلىإنسانمنالمسيحشخصيةبتطورعتموا

يتطلبوكيفلحئا،الكلمةوكيفْأصبحت،والأسطوريةالوجدانيةبالنواحىإلاجهتملاالإنجيلهذا

يوحنارؤياعننتحدثأنوقبل..فراغمنمجابةعيسىألوهيةفىواعتقادهالإنسانإيمانالإنجيل

نأ-المسيحرفععلىسنةمانةمنأكزمروروبحد-قصدقدالإنجيلهذاأنإلىنثيرأنلابد

آلهةفىيعتقدونالذينالإغريقيتقبلهحتىالساندةاليونانيةالعقاندإلىبذلكمتقربًاإلها،منهيجعل

الِإنجيلكانولماذلك،إلىوما،امرأةأورجلاكانسواء.إنسانهينةعلىللضروأخرىللخير

مؤولافعلهأوالمسيحقالهعماكاتبهيخرجوأنلابدكانخاص،لغرضكتبقديوحناإلىالمنسوب

لأعمالحتىتشويههوبل،اللهعندمنمنزلاكلامًايعتبرلاوبالتالىالشخصهدفهصالحفىذلك

هيئةعلىإنسانتصويرفىالأوربيةالثعوبرغبةلإشباعكليُّااستخدائاالكنيسةاستخدمتهالمسيح

الرسالةعلىمجافظأنمنأكزاليونانيةالوثنيةمعليتمشىموضوغاعملايصبحوبالتالىإله.

الحقيقية.المسيحية

يوحنا:رسائل

وماالرسلأقوالعلتردالتىالكنائسإلىموجفاكتابًايوحنا.إلىالمنسوبةالأولىالرسالةتعتبر

هذهنحتوقد.الضعفمنكبيرةدرجةالاْرتوزوكسيةالكنيسةحالفيهبلغوقتفىكفرمنفيهاجاء

علىكانوالأنهمإلالشىءلاالمسيحأعداءبأنهمووصفتهم،الكنائسهذهزعماءعلىباللائمةالرسالة

)انظربنفسهجاءالذىالمسيحهوإنسانجسدتقمبمقداقهباْنالقائلةالبدعةنفواعندماحق

المسيحعنيروىماأنالاْرثوزوكسيةالمسيحيةفلولوجدتوقد6(،إلى1الفقرةالرابعالإصحاح

مماوتكريزهم،تبشيرهممنأكثر،وغيرهماليونانيينالوثنيينبينعاغيةآذاناوجدقدأساطيرمن

كانوبالتالى.المسيحيينمنالجديدةالطائفةلمذهبالعداوةشعورهمإلىوأدىالتخلفعقدةف!همخلق

الأخيرونرفضأن،التقليديينالأرثوزوكسوبينيوحناأتباعمنالمتساهلينبينالتوترنتيجةمن

وأنهمالنور(،)أنهميعتبرونيوحناأتباعوكان.قديمةلوثيقةتحويرًاواعتبروها،الثلاثةيوحنارسائل
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ماإلىالأرثوذوكس()الإخوةتدعوالأولىالرسالةنجدولهذاالخطينة،منأبرياءوأنهم،ادلهمنولدوا

بما(،الأولىالرسالةمنالأولىالفقرةالأول)الإصحاحالأوائلالمسيحيونالبدايةفىيعتقدهكان

تتعرضثم7(،فقرةالثاق)الاصحاح،المسيحفىتجسدقدادلهباْنتنادىالتىالبدعةمعيتعارض

نتعرفوكيف،حقيقيةصادقةمسيحيةهناكهلوهو،أساسىسؤالإلىذللثبعدالأولىالرسالة

)انظر،لأخيهالأخوحبالقويةالأخلاقفىهىالمسيحيةإنوتقولالتساؤلعلىتجيبثمعليها.

وكما21(،حتى12الفقرةمنابتداءًالإنجيلمنالرابعوالإصحاح01فقرةالثالثالاصحاح

،الذنوبغسلوفىالمسيح.لجسداللهتقمصأوتجسدفىهوالجوابأنالرسالةهذهتجد،ذكرت

والإنجيلليوحنا،الاْولىالرسالةبينترابطوهناكيوحنا(،إنجيلمن01و9فقرة4)إصحاح

فهناكاللاهوق،اليوحناهذاحولالنقاشمنالكثيرهناكولكن،الشخصهذاإلىالمنسوبالرابع

الأولىالفقرةفنصولى،الاًالرسالةكتبالذىهويوحناتلاميذأحدأنعلىيدلماالمفارقاتمن

إلىيشيرإنمانحن،كلمةالكاتبواستخدام،عايشهأوالمسيحرأىقدكاتبهاأنعلىيدللامنها

لتكونيتخيرهاأنيستطيعالتىوالأحداثالأ!سسعنوقتنذيبحثكانالذىالمسيحىالمجتمع

،شخوصثلاثةوجودإلىالأولىالرسالةفىالخاسىالإصحاحمن7الفقرةوتشير،لوجودهأساسًا

دينىأدبأىفىإطلائاذكرلهميردلمالشخوصوهؤلاء،والروح)الفارقليط(والكلمة،الأبهم

هذهإلىأشارمنوأولذلك،مئلشيئًايوناقكاتبأىيكتبولمعشر،الرابعالقرنقبليوناق

إلىإسبانيامنالتصوراتهذهوانتقلتالإسبانيةالكنيسةالشخوصأوالاْشخاص،أوالأقانيم

أيدينابينالتىالأولىالرسالةإننقولأننستطيعوبالتالىعشر،الرابعالقرنبعداللاتينيةالسخة

تعتبروبالتالىالميلادى،عشرالرابعالقرنبعدالاَنعليههىك!التصبحوتبويبها،تحريرهاأعيدقد

والثالثة؟الثانيةالرسالتينبالوما،المسيحيينقدامىأيامالأولىالرسالةعليهكانتلمامشوهةصورة

الكنيسةبشيخنفسهعنكقشخصإلىينسبانوهماكتبهما،قدواحدمنأكزأوواحذاأنشكلا

تدعو،الثانيةفالرسالة،الأولىالرسالةمنقريبتانوالأفكاراللغويةالناحيةمنوهماقسيسها،أو

وأالتجسدفىيعتقدونلاالذينهؤلاءبمقاطعةوأبنائها(،المختارة)بالسيدةنفسهاأسمتالتىالكنيسة

اسمهشخصعلىفيهايعترض3ىول3اسصهشخصإلىموجهةفهىالتالثةالرسالةأما،التقمص

تأييدهفىيستمرأن)جايس(إلىهـلطلب،الرسالةكاتبسلطةيقبللالأنهمم!+ه)!3!8

كانتالتىالخلافاتمنالكثيرفيهماالخطابانوهذانله،والولاءبالثقةيتمتعونالذينللمبشرين

الرسانلوهذه)المسيح(جسدتقمصهأوادلهتجسدحولالوقتذلكفىالكنيسةرجالبينسائدة

منسنةمائتىحوالىبعدظهرتقدبعضفىبعفبهاالثلاثةالأقانيماندماجعمليةأنتؤكدالثلاثة

يظهرلمإذالمسيحيةعلىدخيلةالنظريةهذهتصبحوبالتالىسنة،32حوالىعاشالذىالمسيحولادة

لتقريبالمسيحيينبعضابتكرهابدعةتكونوبالتالى،مباشرةبعدهأوالمسيحأيامظلأىلما

هذهإحدىإنبل،إنسانهينةعلىأوثانألوهيةفىتعتقدكانتوثنيةأوربيةبهاعاتإلىالمسيحية

،المختارةبالسيدةالكنيسةفاْسمت،هيئتهعليهكانأوماالإنسانبعبادةالتأثركلتأثرتقدالرسانل

باْبنائها.عليهاالمترددينأسمتك!ا
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الرسل:أعمال)و(

للإنجيلكتتمةباليونانيةلوقاإلىوينسبالجديدالعهدفىالأولالكتابالرسلأعمالتعتبر

الروحية.أوالماديةالناحيةمنسواءالأولىالكنيسةتاريخحوتوقد،إليهالمنسوب

عنحديثناعندأشرناكمارمزىشخصلعلهثيوفيلساسمهشخصإلىموجهالكتابوهذا

ثيوفيلس.هومنعلىالآنحتىيستدللمالتاريخيةالناحيةفمنلوقا،إلىالمنسوبالانجيل

:أقسامستةإلىالرسلأعمالتقسيمويمكنهذا

الجزءهذاوفي42،فقرةالخاسىالاصحاحثم6،حتىافقرةمنالأولالإصحاح:الأول

يهوذا،بدلمتىاختياروعنالسماء،إلىالصعودوعنالمقدسبيتفىالكنيسةأصلعنلوقايتحدث

0008فيهحولالذىبطرسوخطاب+30!-ص!!،عندالقدسللروحالمسيحيينوانتظار

يبئرانكانالأضهماوسجنهما،المعبدبوابةعندالاعرجويوحنابطرسوعلاج،المسيحيةإلىشخص

هذهمثلإلىالعودةمنتحذيرهمامعالتالىاليومفىعنهماالإفراجثم)النثمور(الحياةإلىالموقبعودة

ثم،الحواريينسجنوأخيرًا،يمتلكونماامتلاكفىبهيغاالمسيحيينمئاركةإلىالدعوةثم،الادعاءات

.اليهودىالحاخامتدخلبفضلعنهمالافراج

وانتثارستيفنموتويشمل31فقرة9الإصحاحإلى1فقرة6الإصحاحويشمل:الثاق

اليهودوإلقاء،الحواريينلجماعةالإداريةالشئونلتولىأشخاصسبعةواختيار،فلسطينفىالمسيحية

المسيحيينوتشتت،القدسفىللكنيسةاليهودواضطهادإعدامهثمالإلحاد،بتهمة-ستيفنعلىالقبض

تنصرثم،الإداريينالسبعةيدعلىوآخرفيليبيدعلىالأحباشأحدتنصرثموكودا،سمراءبينما

المسيحيين.لتعذيبدمشئإلىطريقهفىوهوبولس

وأحلامهبطرسأعمالوتنمل24فقرة12الإصحاححتى32فقرة9الإعحاح:الثالث

علىخروجهتبريرهثممعه،وعانلتهوتعميدهلأ)طممح!حح(،3كورنيلياسالوثنىإلىوزيارته

ثم،المجاعةلمشروعالاْمواللجمعحهوداإلىثمانطاكيا،إلىبرئاباصحبةفىوزيارته،اليهوديةالشريعة

السجن.منوفرارهبطرسوسجنزبيدىبنجيصساستشهاد

وقيامبولسرحلاتبدايةويشمل5فقرةلأ6الإعحاحإلى25فقرة7الإعحاحمن:الرادع

بعضإلىأنطاكياومن.قبرصإلىأنطاكيامنورحلتهماوبولسبرنابا،يضموكان،الحواريينمجلس

إلىالوثنيينشروطووضعه،القدسفىالحواريينمجلىواجتماعوعودشا،الصغرىآسيابلاد

-وسليسيا.سورياإلىالثانيةبرحلتهبولسوقيامأنطاكيا،إلىوبرنابا،بولسإيفادهنم،النصرانية

فيليبىمنبولسرحلاتوت!ثمل02،فقرة91الإصحاحإلى6فقرة16الإصحاحمن:الخامس

أفيسيس.إل!

القدسإلىبول!عودةوتشمل31.فقرة23الإصحاحإلى21فقرة91الاصحاحمن:السادس
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لمقدونياوزيارته،الرومانيةالاَ!ةدياناأجلمنالمظاهراتوقيامروما،إلىوترحيلهعليهوالقبض

)سنهدرين(المجلسأمامومثوله،عليهالقبضاليهودألقىحيث،القدسإلىوعودته

يهودمعوبقانه.مالطةعندالسفينةوتحطمروما،إلىورحلتهإلغ،.المنفىإلىوترحيله*)"*ع!*س!3،

سنتين.روما

إلىتشيرالمسيحيينبعضيقولكابهاالمدونةالمادةتكنوإن،لمؤلفاسماتحمللاالرسلوأعصال

وقد،إليهالمنسوبالإنجيلمؤلفأيضهولوقابأنالافتراضجاءهناومنلوقا،هومؤلفهاأن

لوقاأنإلىليرمادليلدونلوقاإلىالرسلأعمالتسندأنالثاق،القرنأواخرفىالكنيسةشاءت

المناهفةلوقاإنجيلبمقدمةيسمىفيماوردتقدالإشارةوهذهذلك،علىبراهينوبدون،المؤلفهو

كتبلوقاأنوفيهاذلك،بعديكنلمإن()عيسىرحيلمنسنة018بعدكتبتالمقدمةوهذه،لمرقص

وأن،المؤلفهولوقاأنإلىالمقدمةهذهتمثيركذلكإليهالمنسوبالإنجيلبحدالرسلأعمال

يرددونالركابفىيسيرونممنالقساوسةمنالكثيرونأخذهناومنذلك،إلىألمحقدإيرانيوس

القدالمقدمةفىيقولإذ،الكاتبهولوقاأنعلىضعيفشاهدهناكالكتابةناحيةومن،الزعمهذا

إلىالرسلأعمالوجهكذلكبه(ويبشريعملهعيسىبدأماالأولالكتابفى""ثيوفيلسياعالجت

الأولالكتابمنيقصدكانولعله،خرافيةشخصيةيعتبركانالذىثيوفيلسوهوالشخصنفس

الِإصحاحفىفمثلالبولسزميلاكانكاتبهاأنعلىتدلالرسلأعمالفىفقراتهناكولكن،إنجيله

:المتحدثضميرإلىالغاثبضيرمنينتقلتفسيرأوتقدمةوبدونالمؤلفنجد.1،فقرة16

القصةفىكثيرًاتكررقدالجماعةلفظواستخداممقدونيا(إلىالذهابفىفكرناالرؤياجاءته)وعندما

كانماوإذاله،المرافقينأحد.كتبهاقدالحباراتهذهأنالكنسيونويرىروما،إلىلوقاوعولحتى

عنكثيرًايختلفلاهنافأسلوبهالاْعمال،هذهكاتبأيضًاالمرافقهذايكونفقدصحيخا،ذلك

الرسل،أعمالكتبالذىهو،بولسرافقواالذينأحدباعتبارهلوقايكونوقدكلهاالرسلأعمال

صياغته.منالعلمىأسلوبهعلىالدارسينمنعددتعرفوقدطبيثا،هذالوقاوكاق

المؤلفهوبولسوليسلوقاأنعلىدامغاشاهدًاتعتبرلافرادىأخذتإذاالنقطهذهوبهيع

المسيحيةفىهناكوليسبولسوليسالمؤلفهولوقاأنإلىتشيرفإنها،كمجموعةأخذتإذاولكنها

البهتابهذايهدمالتحقيقوجهعلىالرسلأعمالكاتبمعرفةعدمأنكما،الاستنتاجهذايعارضما

أساسه.من

الرسل:أعمالكتابةمناالدنس

مجردالدعوةهذهكانتفقد،المسيحيةلدعوةعمليُّامعنىيعطىأنمجاول،ككتابالرسلأعمال

وأن،شعاراتمجردوليستعمليةدعوةأيضاأكايثبتأنالرسلأعمالكاتبفأرادوأقوالشعارات

منبهتنادىوماعندئذ،قائمهولماتعارضمنفيهاماعلىحتىعقيدةتكونباْنجديرةالمسيحية

إلىيرجعنجدهكاتبها،هولوقاأنباعتباراالدفهذاإلىلوقايصلوحتىوالجسد،النفسعذاب
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المتاعبأنيعنىوهو،الرومانأرضفىالحمايةوجدوكيفببولسويستشهد،للمسيحيةالأولىالأيام

المسيحى،المذهبفهمسوءعلىتقومعابرةمرحلةمجردإلاهىماوقتنذ،المسيحيةبهاتمركانتالتى

كتبتقدالرسل)أعمالأنوالواقع،الإسرائيليةللديانةالصحيحالتنفيذهىالمسيحيةأنوكيف

مستقلة.كنيسةلنفسهاوتكوناليهوديةعنتنفصلأنرأتعندماللكنيسةالمعاذيرلتلتمى

الرشل:أعمالمصادر

استخدمقديكونأنيستبعدلاولكنله،مرجغامرقصإنجيلمناتخذلوقاكاتبإنقيل

أعمالوضععندماشفهيةأممكتوبةالمصادرهذهأكانتسواء،الإنجيلهذاغيرأخرىمصادر

الأولىعشرةالخمسةالِإصحاحاتلكتابةجديدةمصادرإلىالهاجةأصفىلوقاكانولقد،الرسل

نإالأحداثهذهعرفكيفنتساءلوهناشهودها،أوأطرافهاأحدهويكنلمأحداثفيهاأوردالتى

هذهسلامةافتراضأجلمنبهةمحاولاتالقساوسةبذلولقدشانعات،مجردأوصادقةكانت

قيصرىيهودىمصدرمنكتابهمنالاْولالجزءاستمدأنهالعلماءمنالكميرونوجدفمثلًاالمصادر،

ثم،الشاملةوالنظرةالأسلوبمناستنتاخاعقاندىالمصدرأنالاَخرالبعضويرىأنطاكى،وكودى

الرسل،أعمالمؤلفغيرالمؤلفكانماإذاويقولون،الجماعةضيراستخدامهعلىمثلًايضربون

هذايكونأنأيضًاالمحتملومن،سابقمصدرمناستفادقدالرسلأعهالمؤلفيكونوأنفلابد

وأتفسيرهبإعادةأخرىبعبارةأوتحريرهبإعادةبولسفقاموالاْسلوب،التركيبضعيفالمصدر

تكونوقد،بولسرسانلعلىالكاتباعتمادعلىيدلماالرسلأعمالفىهناكليسولكن،يرهتحو

كتابتهفىلوقاعليهااعتمدالتىالمصادرأنالصوابإلىوالاْقربقرأها،قدلوقاأنيظنالتىالوثانق

المكتوبة.المصادرمنثقةأقلهىالثبفهيةوالمصادر،شفهيةأىروانيةالرسلأعمال

التاريخية:والدتةالرسلأعمال

الجغرافيةالناحيةمنصحيحةمعلوماتلديهكانتالرسلأعمالكاتبأننسلموأنلابد

الولاةبألقابحتىالعميقةمعرفتهعلىيدلماأوردفقدلوقا،أيامرومافىالسياسيةوالأحوال

.ومانالر

بولس:رسائلمعالتوافق

والتى،الرسلأعمالمنالأولىعثزالاثنىالإصحاحاتفىجاءمادقةعلىنحكمأننستطيعلا

ؤئائقأيةمعالإصحاحاتبهذهجاءمانقارنأننستطيعولا(وبطرس)وكوذا،القدسكنيسةتعالج

تكونقدوبالتالىالإصحاحات،بهذهوردتالتىبالأحداثتتعلقؤئانقإطلائاتوجدلاإذ،أخرى

نأنستطيعوهنابولسلتاريختعرض،الرسلأعمالمنالأخيرالجزءولكن،حقيقيةأوحقيقيةغير

هناكولكن،الاثنينبينانسجاثابل،مفارقاتنجدلاذلكفعلناماوإذاالرجلهذابرسائلنقارنه

فىجاءبمابالمقارنةجلاتياأهلإلىبولسرسالةفىالقدسزيارةوعف:الأولبينهمايفرقانأمران

الرسل.أعمالفىتبدوودما،خطاباتمنتبدوك!ابعثتهوطبيعةالرسلأعمال
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الفقرهحقالأولىالفقرةمنابتداءًجلاتياأهلإلىالثانيةرسالتهفىبولسأنالغريبمن

وهىجلاتيا،لأهلعليهاالتاْكيدمجاولكانالقالنقطةبئأنالمجلسقرارإلىإطلاقايشرلمالحامسة.

زيارةكانتإذاذلكبالختاق.يتعلقفيماخاصةالثريعة،اتباعمنممفونالوثنيينالمسيحيينأق

العكسكانإذاأمالجلاتيا،الثانيةالزيارةتوافق،الرسلأعمالمن15الإصحاحفىالواردةالمجلس

بولسأحفرعندما03،الفقرةإلى27الفقرةمن11الإصحاحفىالواردةالزيارةكانتإذاأى

جلاتيا،لأهلالثافيةالزيارةمعتتفق.القدسفىالمسيحيينلإعانةالغذائيةوالموادالعونوبرنابا،

ويبدوبعد،انعقدقديكنلمالمجلسلاْنجلاتيا،لأهلالمجلسقرارإلىالإشارةالطبيعىمنيَكون

منبولسغرضأننتذكرأنهـبحب،الزيارةتفاصيللكتابةضاصةأهدافوبولسللوقا،كانأته

زياراته.عنبتقريرالتقدموليسكمبشر،وسلطانهنفوذهعنقويةصورةتقديمهوجلايا،أهلفماؤ

المعتمدالرسولأنهعلىرسالتهفىيصمفنراهبولسبعثةطبيعةفىيتمثل:بينهماالثافىوالخلاف

نجدولكن،الختانفىالمعتقدينأولليهودالمعتمدالرسولكانبطرسأنحينفى،الوثنييناليهودإلى

الحادىوالإصحاحالعاشرالإصحاح)انظرالكفارإلىرسولأولكانبطرسأنالرسلأعمالفى

أنبعندماجلاتيا،أهلإلىالثانيةالرسالةفىوردماإلىإطلائاالرسلأعمالتشيرولادثر(،

وفى،اليهوديةالمسيحيةمعمتففايكنلمالوثنيينالكفارمنالمتنصريننحوسلوكهلاْنبطرسهبولس

بينيوفقأنمجاولوالذىالوثنيينعنيدافعالذىالمغوارالبطلوكاْنهبولسيظهرالرسلأعمال

قامإنهحق،اليهوديةالشريعةاتباعطريقعنالوثنيينالمسيحيينوبينيهودى،أعلمنالمسيحيين

فىالدينيةبالطقوسيقومنجدهكذلك،يهوديةأمهكانتالذىممحمهول+المدعوتلميذهبتختين

نجدأخرىناحيةومن.اليهوديةللشريعةالمئ!ايعينمنوكأئهنفسهليظهرنجطاباتهفىهـلدققالمعبد،

كانبولسأنذلكفىالسببولحلبولسيكرهوبكانوااليهودبأنالإمجاءإلىتميلالرسلأعمالأن

بولسينادىكانحينفى،يحةالشريطيعالأالإنسانحقمنليسأنهفىبطرسمعارضةإلىدائمًايميل

.الأرضإلىأخرىمرةعيسىعودةحتىالتطبيقواجبةليستالئريمةبأن

،-:الرسلأعمالتاهـلخ

البعضولذهبالميلادمنالئاقالقرنأوانلفىوجدتقدالرسلأعمالأنعلىشواهدهناكْ

للمؤرخينالأخيرةالأعمالاستخدمتأكاإلىذلكفىوستندونالميلاد،بعد69عامفىكتبتأنهاإلى

التاريخمعرفةدونكافيةتكونأنيمكنلاالاْقوالهذهولكنى+!س!3.308يوسفوسخاصةاليهود

أعمالأنوالواقع،الأعمالهذهكاتبهوكانماإذاذلك،إليهالمنسوبالإنجيللوقافيهكتبالذى

وبالتالىلبولسرسالةأيةإلىولا07عامفىالقدسسقوطإلىولا،بولسموتإلىتشرلمالرسل

منفترةبمنرنسمحأنيجبوبالتالى،ميلادية07عامقبلكتبت،الرسلأعمالأنالقوليمكن

.7فقرةالأولالإصحاحالرسلأعمالفىجاءكمامرقصإنجيلمناستعارلوقاأنإذالزمن

64،و58فقرة14الإصحاحخاصة،مرقصإنجيلعنتتحدثانإذ12.و11فقرة6والإصحاح

يقولوقد04فقرة5إصحاحمرقصمرررة04فقرة9،الإصحاحفىالرسلأعمالتتحدثكذلك
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بصفةالإنجيلهذايصدرأنوقبل.إنجيليةمسودةكتبأنبحدلوقاكتبهاقدالرسلأعمالإنقائل

كتبقدلوقاأنالمسيحيةعلماءمنالكثيرونيرىكماأوبها،الاعتداديمكنلاأقوالهذ.وكلكانية،

بمعرفةذلككلتحربرأعيدولكنالميلادبعد08عامحوالىأىإليهالمنسوبالإنجبلبعدأعماله

بل.مرقصعلىفقطيعتمدلملوقاإنجيلأنوخاصةالآخر،البحضمعبعضهافخلطتالكنيسة

يكونأنفلابدالميلاد،بعد08عامفىذلككانفإذاالث!فوية.الرواياتمنوغير.مقعلىاعتمد

وقدالثافىالقرنأوانلفىأوالميلاد،بحد09حوالىكتبقدالرسلبأعمالالمسسالكتابهذا

التاريخ،هذاقبلماتقدكانبولسلأنالاستنتاجهذايستبعدالحقلولكن.كاتبهبولسيكون

فىالمسيحيةالكنيسةمسثوليةكانسحبها.إعادةثموإصدارها،والاْناجيلالرسلأعمالبينوالخلط

الدقةإلىيفتقرلأنه4الجدمحملعلىالرسلأعمالكتابيؤخذأنمجبلاوبالتالى،الوقتذلك

تاريخئا.يؤيدهماعلىنحزحتى.الدينيةالكتبمنإسقاطهمنلابدأى،التاريخيةوالصحة
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افصكاتجّافى

الأناجيلتضارب

المسيحيينبينالخلافشبأتأبعدبرنابا،إنجيلوظهربلالاْربعة،الرسميةالأناجيلظهرت

وأشيعةكلتستندأن*ناجيل،اْهذهتاْليفمنالحقيقىاالدفوكانوأحزابًا،شيعًاوانقسمواالاْوائل،

وهم-الأناجيلهذهمؤلفىنأنجدوبالتالىتعاليمها،يدعمشىءإلىالمسيحيةالفرقمنفرقةكل

وأالتعديلأوبالِإضافةأوباحذفسواء،القديمةالوثائقتحريفعنيتورعونلا-خهولونأناس

وتعاليمهالمسيححياةعنالناسيتناقلهاكانالتىالرواياتمعالجةعنيتورعوالمبلالتغيير،

القسيسولقولبها،يبشرونكانواالتىأوإليهاينتمونالتىالمبادئاْوالفرقمعتتفقحتىلمالحهم

المجتمعاتأفكارواضحةبصورةتعكسلكىالأناجيلألفت)وهكذا.ك!.+ول!،حى+العالمى

تعديلهاعنيتورعواوا،والمكتوبةالمرويةالموادالأناجيلكتاباستخدموقدلها،الفعليةوالحاجيات

فىالمسيحيينتاريخكتابانظر(الكاتبهدفمعيتفقبمامنهاالحذفأوإليهابالإضافةأووتغيرها

032.صالحديثةالمعلوماتضوء

للمسيحية،الأولىالقرونفىكتبتالتىالوحيدةالأناجيلليست،الأربعةالرسميةوالأناجيل

عليقومأىآرامى،عملوهو،يينالعبربإنجيلالمعروفالإنجيلمنها،عديدةأناجيلهناكفكانت

الذينوائلالاًالحواريونالإنجيلهذااستخدموقدالاَرامية،وهىالمسيحيتكلمهاكانالتىاللغة

القرننهايةوفىرسولا،ويعتبرونهعيسىألوهيةينكرونوكانوا"الناصريون"باسميعرفونكانوا

الأخرىالأناجيلورفضتويوحنا،ولوقا.ومتّى،،مرقصباْناجيلالكنيسةاعترفتالميلادىالثافى

تتشعأالأربعةالكتبهذهشرعيةالكنيسةتعلنأنقبلولكن،وزندقةوإلحابًاكُفراواعتبرتها

كاتبأىمجدلموبالتالىالاَن،تتمتعهىكماحصانةبأيةيوحنا-لوقا-متى-مرقصأناجيل

التىالفنةلأغراضأوالخاصةلاْغراضهيالوعهاحتىتحريفها،أوتعديلهامنيمنعهسببًاأوضررًا

الأربعةالكتبهذهقداسةالكنيسةإعلانبعد-الأناجيلهذهنساخيتورعلمبلإليها،ينتمى

المخطوطاتمعبالمقارنةواضحوهذاعليها،كثيرةتحديلاتإدخالعن-اللهكلماتأنهاوادعت

الاَن..حتىموجودةتزاللاالتىالأولىالقديمة

ولول+لاس!ولولهصأ3لاهش!++لشهيرابهكتافىكمبردجبجامعةكلالملاى!5*هلأالأستاذويشير

ماولكنالأصلى،النصفىليسماالناسخيفع"أحيانا:فيقولالحقيقةهذهإلىسأصأه+!طول)!3

يقومالذىالنصمجعلأنأو،المترددةالضعيفةذاكرتهعلىذلكفىمشدًاضرورئافيهوجودهيعتقد

نقلتالتىوالاقتباساتالنصوصذلكإلىأضفإليها"،ينتمىالخقالمدرسةرأىمعمتمثيًابنسخه
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علىأوالواصد،للإنجيلاليونانيةباللغةنصآلافأربعةنحويوجدكذلك،المسيحيينالاَباءعن

ىأإلىنتعرفأنأردناإذاونحنبينا،اختلافاالاْناجيلاختلفتوبالتالىالعدد.هذايوجدكانالأقل

عيسى،علىادلهأئزلهاالقالروحانيةالرسالةبأنماالكنيسةتعترفالقالأربعةالأناجيلتمثلمدى

التالية:النقطالاعتبارفىنأخذأنيحب

حياته.خلالعيسىإلىبهأوحىمماواحدةكلسةدونتأنيحدثا-1

الناسبدأوعندما،بمدةرحيلهبعدكتبت،السلامعليهالمسيحلأقوالالأولىالسجلاتجميعأن-2

.الآنحتىعليهايعثرولمفقدت،برسالتهوسترفونعيسىيمجدون

بعضهاواعتمدتعيسىمولدبمدسنة07115،بينماالفترةفىكتبتقدالأناجيلبهيعأن-3

بحريةعولجتقدالرواياتهذهفىوردتالتىالمعلوماتأنكمالها،وجودلارواياتعلى

الإضافةأوتحريفهاأوالمعلوماتهذهتعديلفىيترددوالمالأناجيلهذهكُتابأنحتىزاندة،

يتفقبمالتطويعهاأو،السلامعليهالمسيحتمجيدوبحجةأغراضهملخدمةمنهاالحذفأوإليها

الدينية.ومدارسهم

وهوسمعهأوشخصيُّا،عيسىعرفمنالأناجيلهذهإليهمنسبتالذينهؤلاءبينمنليس-4

برنابا.عدافيماعيسىعنغرباءفجميعهم،جولاتهفىصحبهأو،يتحدث

السلامعليه()عيسىعنغريبةلغةوهى،باليونانيةكتبتماأولكتبتالأربعةالأناجيلجميع-5

قدكانماإذاالقديمةالمصريةيتكلمكانأنههنانضيفونحنالمصريةالآراميةيتكلمكانالذى

دثرة.الثانمةحتىبهاوعاشطفلوهومصرإلىذهب

أناجيلمناختيرتوأنهانحتلفة،فرقنظروجهةلنشرخصيمًاأئفتقدالأربعةالأناجيلإن-6

معينة.نظروجهاتلتمثلعديدة

وتعرضتكتابتها،بعدسنة001علىتزيدلمدةالكنسيةبالحصانةالأربعةالأئاجيلهذهتتمتعلم-7

علىأدخلتالتىالتطوراتيراعونكانواالذينالنساخجانبمنوالتغييرللتعديلخلالها

.الفترةهذهطيلةمدارسهم

هى:للأناجيلالموجودةالمخطوطاتأقدم-8

ح5**!3)*ول)+حى5ص!ه!س!*7+ولحللاول3،*ول"ح5حس!*ولسأ!*ح!!"4*لأ3.

كنهها،أوطبيعتهاأوالتعديلاتمدىيعرفأحدولاالميلادى،والخامسىالرابعالقرنإلىوترجع

القرنمنأىنحطوطاتالاتوجدلمالتى،السابقةالفترةفىالأناجيلعلىأدخلتالتىتلك

الخامس.القرنحتىالميلاد،بعدالثاق

إلىتارنحهايرجعوالتىالموجودةالمخطوطاتبينالجذرىوالخلافالتعارضمنالكثيرهناك-9

الميلادى.والخاسىالرابعالقرن

بينها.فيماالمتناقضاتجانبإلىإنجيلكلفىمتناقضاتهناك-01
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عيسىلارةأنإلىتشيروجميعها،الغربيونالمسيحيونالأساتذةبهاسلمالعشر.النقطوهذه

نمتبرأنيمكنلاوبالتالىالاْءلىشكلهافىتصلنالم.عليهنزلتالتىالرسالةبهاونعنىالسلامعليه

هذهتأليفناحيةفمن،عيسىسيدناعلىنزلتالقالرسالةنقلفىصادقةالرسميةالأربعةالأناجيل

عنمعلوماتمنتحويهماأنإلىنطمئنأنيمكنلابها،ومرتفيهاألفتالتىوالظروفالأناجيل

،؟،شالناويلخصبه،إليهأوحىومالأقوالهمطابقةحقيقةبهبشرماأوالمسيحأحاديتمضون

كلومتنوعةمختلفةطبيعةذاتمادةنجد"إنناقائلا:المسيحصياةكتابهفىالموقف*ىح!ولشأ

ما،إذاإليها،نلجاْأنيجبالتىالرفيسيةالوتائقفىإليهاوالاطمئنانعليهاالاعتمادولايمكن،التنوع

القاتل.ال!ثكعنصرأننجدذلكوعلىالأربمة،الأناجيلفىأخرىمصادرمنالفجواتنملأأنأردنا

تحويهاالقالتاريخيةالمتناقضاتأنكامنها،ميئوسالمهمةأنونعلن،الحالفىنتوقفبأنيغرينا

التىالحججدفعفىاستخدمتقدأجزائهابعضفىوردتالتىوالاستحالاتالاْربمةالأناجيل

اعتباراتنقضتهاقدالتاهـنحيةوالمتناقضاتالاستحالاتهذهوجميع،المسيحأسطورةفىبهااستشهدوا

وبالتالىالأهمية،منكبيرجانبعلىالمتبقيةفيهاالمشكوكوالاْمورالمتناقضاتفإنذلكومع،أخرى

محاولةأىيعتبرونحقيقةوجدقدالمسيحأنفىإطلاقًايرتابونلاالذينالمحدثينمنالكثيريننجد

منالمسيحقصةتكوينإعادةيمكنلابحيثمنهميثوشاأمرًاالحقيقىالتاهـنحىالشكللاستخلاص

الأناجيل.فىالمتبقيةالتارنحيةوالرواسبالأساطيربين

184(.صأيضاوانظرالذكر،السالف،لأ،ح*ىشهح!حكتابمن17و16ص)انظر
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فاالتابُابَ

ؤللأافصدا

والقرآنالأناجيل

علىادلهأنزالماسماوياندينانوالإسلامالمسيحيةبأنسواء،حدعلىوالمسلمونالمسيحيونينادى

منليستبهاأقىالتىالرسالةأنالمسيحأعلنفقدغروولا-!ومحمدالسلامعليهعيسىرسوليه

فىيوحناإلىالمنسوبالانجيلفيقول.وتعالىسبحانهادلهعندمنهىبل،ابتكارهمنوليستعنده

فىيدينههوبهتكلمتالذىالكلام،يدينهمىفلهكلامىيقبلولمرذلنى)من94الفقرة12الاصحاح

وبماذاأقولماذاوصيةأعطاقهوأرسلنى،الذىالأبلكن،نفسىمنأتكلململأقالآخر،اليوم

العبرية.مناليسوعيينتربهة(أتكلم

يرفضنىمنمجاكمسوفمن)هناكواضخامعناهانجدالانجليزيةالتربهةإلىرجعناماإذاولكننا

وحىمنأتكلمالأفى،الآخرةفىيحاكمهسوفالذىهوادلهإنهبه،أنطقمايصدقأويصدقنىولا

به(.أنطقوبماأقولبماأوصاققدأرسلنىالذىالأبولكن،نفسى

نأتطلبونالآن)ولكنكم04الفقرةيوحناإنجيلنفسمنالثامنالاصحاحفىأيضًايقولثم

أعمالتعملونأنتم.إبراهيميحصلهلمهذا،اللهمنسمحهالذىبالحقكلمكمقدإنسانوأناتقتلوق،

العبرية.مناليسوعيينالاَباءتربهة(ادلهوهوواحدأبلنازقمننولدلمإننالهفقالوا،أبيكم

عنمتربهة41إلى04منالآياتنفستقولإذ،بالانجليزيةتقريبًاالمعنىهذانفسونجد

لموهذا،ادلهمنسمعتهاالتىبالحقيقةلكمأتيترجلوأنا،قتلىفىتتداولونإنكملمالإنجليزيةالنسخة

هوواحدفوالدنازق.أولادلسناإننالهقالواثمقبل،منآباؤكمآتاهماتاْتونإنكم،إبراهيميفعله

منأتيتوقداللهمنمسيرفإقلأحببتموه،أباكمادلهكانلوعيسىلهمفقالوتمالى،سبحانهادله

(.إليكمأرسلنىولكنهنفسىمنآتولم،لدنه

بهنزل،العالمينربلتنزيلإوإنه491(-291)الآياتالشعراءسورةفىالمعنىنفسونجد

والمسيحية،الإسلاممنكلحقيقةأنفرىهزاومنأالمنذرينمنلتكونقلبكعلى،الأمينالروح

هذهتسجيلوطريقةبه،نزلالذىللأصلوبمطابقتهاإليناوصلتالتىالكلماتدقةعلىتتوقفإنما

كاتصلنا!رسلهأحدإلىادلهبهاأوحىالتىالرسالةكانتفإذا،الكتابفىالصحيحبنصهاالكلمات

تكونالمحزفة،الفقراتهذهمثلتضمالتىالعقيدةفإن،التحريفأوالتعديليدوتناولتهابها،أوحى
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عيسىإلىادهّبهاأوحىالقالكلماتسجلتكيفسنرىالتالىالفصلوفى،الحقيقةعنانحرفتقد

التعديلمنكتابهاللهحفظمدىأىإلىوسنرى!،محمدعلىنزلتالتىوكذلك،السلامعليه

الآخر.الكتابعلىوتحريفاتتعديلاتأدخلتمدىأىوإلى،والتحريف
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الفصدإتجّماؤ

وصدقهالقرآنأصالة

التىالنصوصأصالةفىالشكإلىيدعومانجدلا،تسجيلهوكيفيةونزولهالقرآناستعرضناإذا

منالموادمختلفعلىوقتهفىوسجله،والسلامالصلاةعليهمحمدإلىبهأوحىبمابمقابلتهاإلينا،انتقلت

التىالرسالةمضمونبحثناماوإذاذلك..إلىوماالاْشجاروسيقانوالجلودالحيواناتوعظامأكتاف

كذلكالاْخرى،الرسالاتوبينبيهاالعامةالمبادئناحيةمنفرقًانجدلايقيمحمدعلىنزلت

إبلاغعلى!كَ!النبىحرصوقدآخر،إلىوقتومنأجزاءعلىأىمنجمًا،نزلالقرآنأننلاحظ

يكتبوهاأنإليهميطلبوكان،الآياتأوالآيةنزولبمجردإليهوالمقربينصحابتهإلىالرسالة

كلفىوالسلامالملاةعليهمحمدأشاروقدمنها،ضيئًاذاكرتهمتنسىأنمنخوفًابحفظهايكتفواولا

.الأخرىالآياتبينوموضعهابهاأقالتى،الآياتأوالآيةمكانإلىالوحىعليهينزلكانمرة

منألوفبلمئاتقلبظهرعنحفظهكما،الصحابةمنعددكتبهقدكلهالقرآنأننرىوهكذا

!ك!ع.محمدًاعاصرواالذينوالمسلمينالصحابة

نسخةبإعدادثابتبنزيدللمسلمينخليفةأولوهوبكرأبوسيدناأمريك!،محمدقضىأنوبعد

صحابةمنعددومعهتابتبنزيدفقام،كتابهينةعلىمدونةالكريمللقرآنالكاملللنمرصادقة

بجمعهاالحيواناتأكتافوألواحالثجركسيقانوغيرهالجلدعلىالآياتدونواالذينالرسول

مصحفكلمةومعنى،مصحففىجمعواماوضعواثم،والمؤمنونالصحابةحفظهبماجمعوهماوقارنوا

جمع،ومادونماصحةفىشكهناكليسإنهنقولأننستطيعوبذلك،ومجلدةمجموعةصحانفموضع

ادله.رسولصحابةيحفظهكانبماكلهذلكقوبلثم

منهاكلتحتوىالمصحفمننسخسبعكتابةتمت،الراشدينالخلفاءثالثعثمانسيدنااْياموفى

ثم،القرآنوحفظةوالمؤمنونالصحابةحفظهماعلىالسبعةالمصاحفوروجعتالكريمالقرآنعلى

فىالمصاحفهذهمننسخةتزاللاالحظولحسن،العالميةالإسلاميةالمراكزإلىالنسخهذهأرسلت

هذهوبمقارنةفتوغرافيا،تصويرهابعدبنشرهاالقيمريةروسياحكومةقامتوقدطشقند،مدينة

نستطيعوبالتالىكاملا،تطابقانجد،يفالشرالأزهرمنوالمعتمدةالمتداولةبالمصاحفالمصورةالنسخة

هوالعالمأنحاءجميعفىوالمتداولالأزهرمنوالمعتمدالرسمىالمصحفباْنثقةعلىونحنناتولأن

نأوثقتنا،طماْنينتنافىيزيدومما،المهمةبهذهكلفواممنوغيرهثابتبنزيدجمعهلماالأصلطبقصورة

هذا،يومناحتىيكنًدءمحمدمنذالسلسلةتنكسرولمهذه،أيامناحتىساريةتزاللاالقرآنحفظعادة

مسابقاتوإجراء،يمالكرالقرآنحفظةبتشجيعالإسلامىالعالمأنحاءجميعفىعديدةبهعياتوتقوم
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منماأنذلكنتيجةمنوكان،بالآلافيعدعددهمأصبححق،وماديةمعنويةمكافآتومنحهمالم،

بأصالةوسلمإلا،غيرهممنأوالمسلمينمنوسواءالغربفىأوالشرقفىسواءمستشرقأوأستاذ

أساتذةمنالإسلاميكرهونالذينهؤلاءوحتىال!ثريف،المصحففىالقرآقالنصونقاءالقرآن

أ*انا4ولمويروليمسيراضطروقد،عليهتحريفأوتعديلأىدخولوعدمباْصالتهسلموا،الغرب

"كالقرآنقرنًاعشرثلاتةلمدةوحرفيتهبنمهاحتفظالعالمفىكتابهناك"ليسيقولأنإلىألاول3

.181صمحمدحياةمويروليمسيركتابانظرا

http://kotob.has.it



افصؤلمالث

ومحمدالمسيح

نحوالمسيحيةوموقف،المسيحنحوالإسلامموقفالأصحعلىأو،والمسيحيةالإسلامقارناإذا

الرسلمنكغيرهعظيمكرسولعيسىفىيعتقدونجانبهممنفالمسلمون،هامةمفارقاتنجدمحمد،

المسيحيونأماومجترمونه،محمذامجبونكاومجترمونهمجبونهوهم،وتعالىسبحانهاللهأرسلهمالذين

عنهالتحدث-منهمالقليلالعددإلا-كمبهمفىإطلاقًامجاولوالمبليبمحمذايرفضونفهم

.الغربيونالكتابخاصةالسبلبكافةتحقيرهفىفشطوا،ومحبةباحترام

نحمقدمنهماكلاأننجد،الأغراضعنمنزهةدراسةمحمدوحياةعيسىحياةدرسناماإذاونحن

سبحانهبرسالتهللتبشيروحياتهوقتهكرسمنهماكلاوأن.البشريةإلىرسالتهحملهحتىاقهبثقة

فىوإرادتهادلهكلمةنشرأجلمنوالسعىالمعاصىوتجنيبهخطاياهمنالإنسانلإنقاذوالسعى،وتعالى

العالم.

ورسالته:المسيحعيسىحياة

،سنواتسبعأونهسبنحوالكنيسةبهتعترفالذىالرسمىمولدهقبلالسلامعليهعيسىولد

فىمتواضعةعانلةإلىينتمىوهوالميلاد،قبلوالسابعالخامسالعامبينماالفترةفىولدأنهأى

فوضعتهالغنممذودإلىبهذهبتوالدتهلأنالشتاء،فىوليسالخريففىولدأنهويبدو.القديمةفلسطين

بعضيوجدحيث،الخريفأوالربيعفىإلاحظائرهاتتركلاالغنمأنالمفهومومن،ولادتهإثرفيه

نأذلكومعنى،الخريفمنتصفبعدإلارطبإلىيتحوللاالبلحأنكماالعرات،فىلترعاهالكلأ

وليىنوفمبرآخرحقبرأكتومنابتداءأى،الخريفأواخرفىيقعيومفىولدقدالسلامعليهعيسى

المسيح،فيهولدالذىالشهرأوالسنةبصددلسناهناونحنديسمبر،31أوديسمبر25أويناير7فى

وكل،الأولىحياتهسنواتعنكثيرانعرفلاالشديدوللاْسف،ورسالتهحياتهبصددولكننا

كماحكمتهزادتقدعيسىأنإلىإليهالمنسوبالإنجيلفىأش!ارقدلوقاإننقولهأننستطيعما

يوحناظهرقدوكانوالثلاثينالثانيةبلغوعندمافيه.الناسومحبةاقهفىمحبتهوعظمتبنيتهقويت

فجاءالبريةفىزكريابنيوحناعلىاقهكلمةكانتوجيافاسحنانالكهنةرثيسأيام)فىالمعمدان

أقوالسفرفىمكتوبهوكماالخطايالمغفرةالتوبةبمعموديةيكرزبالأردنالمحيطةالكورةبهيعإلى

النسخةإلىرجعناإذاولكننا،اليسوعيونالاَباءترجمهاالتىالعبارةهذهنفهملاوقد(،النبىأشعياء

حنان)وكانلوقاإنجيلمن20،34فقراتالثالثالإصحاحفىيلىكماالمعقنجدالإنجليزية
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البلادبهيعإلىفذهبالبريةفىوهويازكربنيحيىإلىأوحىعهدهماوفىكبيرينقسيسينوجيافاس

أشعياءكتابفىمكتوبهووكما،التائبينخطايااللهيغفرحتىبالتوبةينادىوراحالاْردنعند

(.لرسولا

اختارهادلهباْنليخبرهعيسىعلىالوحىادلهأنزلالمعمدانمجيىفيهظهرالذىالحينذلكوفى

..إسرائيلبنىأنبياءسلسلةوليكملالحقالدينليعيدلليهود،مسيحًا

وكان،وأسسهتعاليمهعلىونحرجونيخالفونهكانواولكنهم،ادلهدينمجهلونإسرائيلبنويكنولم

لاْولىإرضاءًالدينتعاليمعلىللخروجحيلةوبحدون،للديننحالفهوماكليقننونالفريسيون

يديهبغسليستهينمنأنبهينادونمابينمنوكان،الحقالدينروحضاعتوهكذاولمنفعتهم،الاْمر

علىتحافظواباْنالربوصايالترفضون)إنكم:لهموقالعيسىلهمفتصدىالاْرضمنينفىاًويهلك

(.تقاليدكم

نأالثخصحقمنكانفمثلا.السبتفىيأتوبهاالامعنىلاوعاداتغريبةقواعدلهموكانت

ليعالجالخليبتلعأنالجالًزمنكانكذلكمترا،عليهايزيدولاالسبتقذراعألفىنحويسير

نأللطبيبيجوزوكان،بالخليتغرغرأويتمضمضأنفىالحقلهيكن!ولكنملتهبًا،كانإذاالمرىء

يعالجأوالشروخيلأمأوالجروحيضدأنلهمجوزيكنأولكنخطر،فىمريضلزيارةيذهب

منها،وشخلصالعاداتهذهينقدأنشديدصبرفىالسلامعليهعيسىواستطاع،السبتفىالكسور

(،السبتلخدمةأوالسبتلمنفعةالإنسانيخلقولمالِإنسانلمنفعةخلقالسبت)إن:الميقولوكان

والشبتبالنعناعالعشورتدفعونمنياالمراءونأيهاوالفريسيونالكتبةأيهالكم)تباالميقولوكان

بكمالأجدروكان،والإيمانوالرحمةوالأحكامالشريعةمنذلكمنأعظمهوماتتركونتم.والكمون

وتبتلعون،البعوضةأمامترتعدونمنياالعميانالقادةأيها،فعلتموهماتأتواولا،تركتموهماتفعلواأن

فىنظيفًاالكأسيكونأنعلىتحرصونفاْنتم،المراءونأجمهاوالفريسيونالكتبةأجمهالكمويلالجصل،

فيكونالكأسبداخلمانظفواالفريسيونأجمها،ودعارةفسئمنداخلهفىبماتهتمونولا.خارجه

.261-23فقرة23إصحاحمتىاكخارجه(نظيفًانقئا

بهيعترفواأنمنبدلاالسلامعليهعيسىمعارضةإلىالكتبةومعهموالكهنةالفريسيونهبوقد

حكمايصدرأنعليهوضغطواالرومافىالوالىإلىوذهبواالألداءأعداؤهاجتمعحق،عداوتهفىوتمادوا

المسيح.بصلب

الشخصياتمنالطرقوقطاعاللصوصيعاملونكمااليهودعاملهالذىالرجلهذاوكان

الحينذلكفىوالنادر،ومصالحةومحبةرحمةكلهانبيلةنقيةعيثمةعاشفقدالِإنسانية،تاريخفىالعظيمة

بمواطنيهيتعلقفيماخاصةادلهكلمةتنفيذعلىالاصرارمعوالمثجاعةالتسامحبينالِإنسانمجمعأن

يخدم،الأنانيةعنبعيدًامتواضعًارقيفانبيلارجلاعيسىكانلقد،يصدقوهوأعنهأعرضواالذين

وهبهبمايغتروأيتفاخرلمولكنه،وآياتمعجزاتلهكانتولقد،أعدائههدايةإلىويدعواْصدقاءه

بقدرةاعترفبل،وتعالىسبحانهادلهفعلمنالمعجزاتهذهأنإلىأبدًادائمايشيركانبلاددّه،
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بهيعفىاستطاعأنهوالحق،والمعذبينبالمخطنينرحيماوكان،المعجزاتهذهمثلإتيانعلىالبعض

.الشيطانيخزىأنأعماله

الأربمت:الأناجيلفىعيسىحباق

الفقراتاقتباسمنأكنرأنهذلكودليلاليهود،ليخاطبكتبقدمقإلىالمنسوبالإنجيلنجد

الإنجيلأماواليهود،عيسىبينالعلاقاتبوصفاهتمكماتفسيرها،معالقديمالعهدفىوردتالق

مكملكموضوعبتعاليمهثم،الأولالمقامفىعيسىبأعصالاهتمفقد.مرقصبإنجيلالمسمى

عِنهتفتقتمالبعضتسجيلهوإنماالإنجيلهذافىجاءماأنإلى،تشيرمدرسةوهناك.لأعماله

كلقبلاليهودغيرأوالكفرةإلىبالكلامتوجهفقدلوقا،إلىالمنسوبالإئجيلأما،بطرسذاكرة

أنهماذلكينفىولا،طفيفتعديلبعدأوحرفئامرقصفىجاءمااقتبساومتىلوقا،أنويبدوشىء.

بعضمقالايكونأنفيكاديوحنا،اسممجملالذىالإنجيلأما،أخرىمصادربعضاستخدما

الاْخرىالثلاثةالأناجيلفىوردتكما،عيسىسيرةسردفىهـنحتلف.عيسىقالهمااقتباسفىالشىء

الرسمية.الأربعةالاْناجيلآخروهويوحنااسممجملالذىالإنجيلأنالجديدالحهدأساتذةويرى

أصبحتوبالتالى.رحيلهبعدالأولالقرنفىأى،عيسىمولدمنسنةمائةمنأكثربعدكتبقد

الأناجيلتنوعأنكما،المسيحييناللاهوتعلماءبينوتضاربكبيرشكموضعالإنجيلهذاأصالة

القالظروفهىما:التساؤلإلىيدعوناالقصصنفسعنالمختلفةالرواياتوورودالشكلبهذا

كلفىبهذكرتالتىالشكلعلىقصةكلذكرإلىأدتوالتىالأوانلالمسيحيينعهدفىساندةكانت

لوجودئظرًاوجاهتهالها23()الإصحاحمقفىوردتالقالاستنكارعملياتنجدوبالتالى،إنجيل

يوحناإلىنسبتالتىالعباراتبعضأنك!اعنها،انبثقتالقواليهوديةالجديدةالمسيحيةبينتفارب

الأوائلالمسيحيينبينالتضاربعلىتدلإنما28(-02الأول)الإصحاحيوحناإنجيلفىالمعمدان

المسيحأهويوحناأنظنواالذينهؤلاءوبعض

حياةفىمرتالتىالحوادثتاريخومعرفةوبينبينناتحولالحالىوضعهاعلىالأناجيلأنالواقع

قارنهالأنهنظرا،التواريخبذكرعنىقدالرابعالإنجيلباْنسلمناماإذاوحتى،السلامعليهعيسى

والإصحاح1فقرةالخاصوالإصحاح13،فقرةالثاقالإصحاحيوحنا)انظراليهوديةبالأعياد

منكثيرًاهناكنجد\(،فقرة12والإصحاح23،فقرةالعاشروالإصحاح4،فقرةالسادس

نأكماآخر،معنىالأعيادهذهإلىالإشارةوراءمنعنواقدالإنجيلكتبةكانإذافيماالغموض

تركتقد،اليهوديةالأعيادهذهمنبعيدةأوقريبةبمواعيدالأحداتتأريخهافىالاْخرىالأناجيل

فىالمتبحرينبعضويرىالتارنحى،التسلسلبعمليةتعتنلمالأناجيلفكلحلهدونكثيرةأشياء

قدالثلاثةالأناجيلأنالمناقضاتومن،ثلاثةأوسنتينسوىكتدلمالدينيةالمسيحرسالةأنالمسيحية

الحادىالإصحاحمتى)انظرحياتهمنالاْخيرالاْسبوعفىللمعبد،المسيحتنظيفقصةارخت

عيسىرسالةمستهلفىوقعتبالذاتالعمليةهذهأنإلىيشيريوحنابينما12(فقرةوالصثرين

وسطحلإلىالكنيسةذهبتذلكتفسيروفى17(-13فقرةالتاقالإصحاحيوحنا)افظرالمسيحية
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بعثته،مستهلفىالأولىحياتهفىالاْولىمرتبن،المعبدتنظيفعمليةحدوثفاقترحتاًحدًا،يغضبلا

الأربعة،الأناجيلفىالتاريخىالتفاربعلىعديدةأمثلةمنمثلوهذاالأخير،أسبوعهفىوالثانية

تستدعىأموؤاهناكفإن،البشريةتاريخفىبارزبدورقاموبأنهبالمسيحنعترفكناوإنونحن

يسرال،ول"ه!553يوسفيوساليهودىالمؤرخفمثلا،كرسولبهيسمعواأمعاعريهأنمنها:العجب

كذلك،مزورةالنسخةهذهأنثبتولكن،إليه.أشارتأخيراطبعتنسخةكانتوإنإطلاقًا،إليه

تعرضهمفىعابرةبكلمةإلاإليهيشيرالما!الأولالروماقوالأديبول،331،+،3الروماقالمؤرخ

حقهعيسىغمطواقدالمسيحيينغيرالأرباءأوالمؤرخينهؤلاءأننرىهذاومنالأوانل،للمسيحيين

التاسعالقرنأواخرفىالنا:منعددوذهب،البشريةتاريخفىبهقامالذىبالدوراستهانواعندما

البريطانيةالمعارفدانرةانظرالإطلاقعلىيوجدلمإنه:فقالواالمسيحإنكارهمفىبعيذاشوطًاعشر

دانرةتصفها،الأربعةالأناجيلفىوردتالأولىالمسيححياةعنقصصوهناك1601،صفحة

تمامًا.غريبةوباْنهاخرافيةباْنهاالبريطانيةالمعارف

الأولى؟المسيححياة

لوقافيشير،الثلاثينبلوغهقبلعليهمرتالتىالمرحلةتلكغموضاالمسيحسيرةمراحلاْضدلعل

فىنجدلاكذلك،برسالتهبشرعندماعمرهمنالثلاثيننحوفىكانأنهإلى23فقرة3الإصحاح

المسيحلتاريخسردهمولوقامتىيبدأحبنعلى.طفولتهأوولادتهعنمعلوماتيوحناأومرقص

مدينةفىالعذراءأمهمنولادتهعدافيمابي!همااتشابهأوتقاربلاولكن،الأولىلحياتهنحتصربوصف

اليزابيث،للسيدتينبهاقامللمسيحزيإراتلوقايصفكماليوسف،المسيحزيارةمتَىويصفلحم،بيت

حينفىمصر،إلىالمسيحلجوءتضنتمتىوقصةالرعاةوإلىولوقا،الماجوسىمتىإلىويثير،ومارى

الإصحاحينلغةأنالمسيحيةفلاسفةوسلاحظالمعبد.إلىطفلوهوعيسىلجوءلوقاقصةتضنت

قدالاصحاحينهذينباْنذلكيفسرونوبالتالىالاصحاحات،بقيةعنتختلفلوقافىوالثاقالأول

مصادرمنفنقلتالأخرىالإصحاحاتأما(،نفسهعيسىوالدةالمحتمل)منآخر،مصدرمننقلا

المسيححياةعنشينًايؤكدواأنيستطيعونلاالجامعاتفىالمسيحيةأساتذةأنوالنتيجةنحتلفة،

يوسفبينعضوىاجتماعنتيجةجاءأنهفيؤكدون،القولفىيشطوننجدهمبلضاب.أوكطفل

فىلوقاقالهمانخقيقفىالمحققونمجدهاالقالصعوباتمنالرغموعلىمريموالعنراءالنجار،

نأإلىيثيرونالمفسرينمنالكثيريننجدالرومانسجلاتمعالأولىالفقرةالثاقالاصحاح

!أأنالتاريخىالخطأهذافىوالسببالميلاد،قبلسنواتسبعإلىسنوات4بينماولدالمسيح

أشارتالذىهيرودولكنروما،تأسيسبعد753عامفىالمسيحصلبعمليةأرخقدلا+ه3الما3

قبلسنوات4أىالروماق،التاريخوفق974عامفىتوفىعهدهفىولدالمسيحأنإلىالأناجيل

سنوات6أىالرومافىبالتاريخ747عامفىولدأنهإلىالميلادعيدقمةفىلوقاإنجيلوأشارالميلاد،

سلمناإذاوصتىالميلاد،قبلوسبعسنوات4بينماولدالمسيحبأنالقوليمكنوبالتالىالميلاد،قبيل
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الواحدالِإصحاحفىمتَىأشاركاالجليلفىالناصريةإلىذهبقدأنهنجدلحم،بيتفىولدأنه

الناعرة.فىهناكتربلاْنهالناصرىالمسيحباسميعرفكانبأنه1لأفقرةوالعثرين

بأسلافه:علاتته

أهمهاْموضوعاتفىاليهودالكهنةيختصمنجدهذلكومع،اليهوديةتعاليمليؤكدعيسىجاءلقد

الجماعةهذهوكانت15،فقرةالسادسإصحاحهفىلوقاذكرهاأخرىجماعةاختصمكذلك،البعث

إسرانيل،مملكةوإعادة،الرومانضدانقلابلإحداثنفسهاتكرسوكانتكه،15!مح!،باسمتعرف

وتعاليمخاصةبمعتقداتتدينسريةبهاعةفىعضوًاكانالسلامعليهعيسىباْنالقولترددماوكثيرًا

والعقالًدية.التاريخيةالناحيةمنالزعمهذافندواالمسيحىالدينأساتذةولكنعقاندية،

عسو:مهمق

اختلفتوإن،خاصةلمهمةأرسلهاللهبأنلعيسىوصفًاالأربعةالأناجيلسطوربينمانقرأ

الديانةتطوربمسألةالاهتمامإلىالمسيحيةفلاسفةدعاالذىالأمر،المهمةهذهتعريففىالأناجيل

الأربعةالأناجيلفىالمسيحبأنهعيسىتصويركانهلالأول،سؤالينمجملالتطوروهذا،المسيحية

ثمالأوانل،المسيحيينأياموليسالأخيرالعهدفىالكنيسةأعمالمنعملًاالكنيسةمنالمعتمدة

عيسىظنظروفأىوفىفصتىبالنفى،الجوابكانوإذاذلك،بعدعيسىعلىالوصفهذاأضفى

فىحتىالمسيحلفظعيسىإلىينسب26،إلى11من2إصحاحلوقاونجدالمختار؟المسيحأنهنفسه

إلىالحواريينمنانضممنأولوهوأندراوسإلىالمسيحلفظيوحناإنجيلينسبحينفىطفولتهأيام

41(.-1)يوحناعيسى

لعيسىالسابقةالفترةخلالتطورولكنهالقديمالعهدمناستعيرقدمسيحلقبأنوالواقع

هذاوكان،المسيحيونيدعىكمااليهودلدىبارزاالمسيحلقبيكنلمالحينذلكفىوحتى،مباشرة

،الرومانوطردالاستقلالوأحيانًاالمحصية،عنوالترفعوالنجاةالخلاصالثعبلدىيعنىاللقب

بحدوثالتمنياتالأقلعلىأو،التطلعاتمنبكثيرممحوئاكانالأملهذامثلأنشكولا

دينى،زعيمأووطنىزعيميظهرعندمادانمًاتترعرعالآمالهذهوكانت،المجتمعفىأساسيةتغيرات

يكنأوإنحتىالآمالهذهمثلأثارقد،بالمعجزاتياْقدينىكزعيمالمسيحظهورأنشكولا

الأربعةالاْناجيلأوردتهاالتىالقدسعيسىدخولقصةأنضكولا14(،-16)متئالمنتظرالمييح

14،-6)يوحنايوحناإنجيلفىوردتالتىشخصآلافالخمسةإطعاموقصة\(،-21)متى

بلالاَمال،هذهبإثارةعيسىيكتفولمالناسبينعيسىأثارهاالتىالآمالهذهعلىشاهدخير15(

أبيه،لمملكةالمجديعيدالذىداودابنالمنتظرالمسيحعنالقديمالعهدفىجاءممامستفيدًايفسرهاراح

تنفيذًاتنفذلنلإسرائيلادلهأوامرأنإلىيشيرإذأشعياء،فىواضخاتلخيصًاملخصةالقصةوهذه

فيهما.جاءبمامهمتهوحدد،القمتينهاتينبهعقدعيسىأنويبدويتعذبالذىعبدهيدعلىإلاكاملًا
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لوقافبمقتضى،المسيحيةبأسرارتسمىالتىتلكهىعيسىمهمةتفسيرفىغريبةمسألةوهناك

السر،مجفظوابأنأمرهموأنه،كمسيح،بعيسىاعترفوامنأولوالجنالثيطانكان41(،-)4

)مرقصالتجلىوعملية03(،-8)مرقصفيليبىلقيصريةبالنسبةالاْعذارمرقيميصطنعكذلك

)يوحنامهمتهإخفاءعلىيعملولاللفايةعرئحاكانعيسىأنيوحنافىبلمق،فىونجد9(،-9

الإفصاحأورسالتهتكتميحاولعيسىكانهل.الصحةإلىأقربأعانورىولا26(،25.-4

يكنلمعيسىأنعلىيدلماهناكإذ.التضارببعضتقدمماإلىنفيفأننستطيعكذلكعنها،

باْئهالناسقلوبفىالتهبتالقالاْملجذوةإنهادإلىقصدعنعمدبلالمنتظر،المسحبأنهيفكر

أقوالًاإليهوبسشدرنفضفاضةأوصافًاعليهيضفونموتهبعدراحواالحواريينوأنخاصة.المسيحهذا

مهمتهإدراكالاْرضعلىرحلتهخلالكإنسانعيسىاستطاعحدأىإلىهناوالسؤالبها،يتفوهلم

الحقيقية.

هذاأكانسواءالمسيحأنهيدركجعلتهالإلهيةطبيعتهإنعيسىيؤ!ونالذينهؤلاءويقول

علىيقرلإذ32(،-)13مرقصإلىالرجوعيمكنوهنا،كإنسانشخصهفىجزنئاأمكاملأالإثراك

بهايعلمفلااقه،عند"علمهاقالالقيامةعنتكلمعندماولكنأبذا،تزوللنكلماتهإنالمسيحلسان

بالمسيح.ليسأئهأى".وحدهالأبولكنالابنولاالملائكةلاأحد

فيهاتردىالتىالاْوضاعمنتخلصهمعجزةشبهأومعجزةحلولينتظرعيسىأيامالثعبكان

حدوثفىيأملأيضاكانفإنه،فلسطينأبناءأحدعيسىكانولماوأخلاقئا،واجتماعئاسياسيًا

فىياْملكانك!اومستقبلها.حاضرهافلسطينفىالسياسىالوضععلىتؤثرسريعةجذريةتغييرات

اليهوديةالتمنياتنفسالاْربعةالاْئاجيلرررتوقد،العالميةالنظررجهاتفىالتغيربعضحدوث

نأيكفىولكن،مناقشاتفىللدخولهناصاجةفىولسنا،فلسطينفىحاسمبتغيرتاْقمعجزةبوقوع

قابكانتالعالمنهايةبأنأعتقدعيسىأنيرونيزالونولاكانواالدارسينمنكثيرينأنإلىنشيرْ

نأبمعنى،الإنسانيةنهايةفيهاتكونمصيبةأومحنةسيواجهموتهبعدالعالموأن،عهدهفىأدفىأوقوسين

الهاضر،عهدناحتىيتحققلمذلكولكن،الإنسانيةنمايةتصويرإلىكدفكانتنفسهاعيسىكلمات

رسالةمنالنهائىالهدفبل،العالمانتهاءتعنىلاباْنها()النهايةيفسرونالمعاذيرأصحابوراح

لها.معنىلاولكنالتبرير،لمجرديسوقونهاأعذاروهذه،عيسى

:الإنسانوابنالأب

الث!رقفىتستحملأبكلمةأنبهالمسلممنالإنسانوابنالابمابهما،نهتمأنيجبلقبانهناك

العانلةفىصغيرأوالأطفالمنطفلينادىأنبغريبفليسالآنحتىمجاز"لا،استعمالًاالاْوسط

.والاحترامالتبجيلإلىيشيرلقبولكنها،عضويةأبوةالكلمةهذهتعنىولا،فلانأبوئابقولهكبيرها

منزلةفىياْقالآخر(،للشخصقرابتهعدممنالرغم)علىالحمأوبالاْبإليهالمشارالشخصوأن

باْنهاالاْبكلمةنفسرأننستطيعأيضاوبالتالىوالاحترام.التبجيليستحقوبالتالى،العمأوالأب

كانتكماالآنمستعملةفهىالابنكلمةكذلك،إليهأسندالذىللشخصالاحتراميعنىمجازىلقب
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الذىالصغيرئحووالحببالإعزازتشيرقدبل،عضويةبنوةإلىحتماتثيرلاسنةألفىمنذمستعملة

الديانةفىتظهرالتىالرمزيةالاْلقابمنفهوالانسانابنلقبأمابنى،يابكلمةالكبيريناديه

أقوالعلىأدخلوهعندما،للغايةحرااستخدائاالأربحةالأناجيلكُتاباستخدمهوقد،اليهودية

المنسوبالِإنجيلفىجلياهذاويظهرأناضميرالعباراتهذهبعضفىالانسانابنيعنىوقد،عيسى

الِإنسان()ابنلقبيعنىأخرىأحيانوفى18(،فقرة9)إصحاحولوقا13(،فقرة16)إصحاحلمق

إلىتشيرالأحيانبعضوفى28(،فقرةالثاق)الإصحاحمرقصفىنجدهاكما،إنسانأورجلكلمة

ظلأىالقديمةالفارسيةالفكرةنفستيننجدهاثالثةأحيانوفى،والذلةالوحدةعليهضربتإنسان

نأيبدوولكن03(،-27فقرة)24متىفىالمعنىهذاوظهر،الأرضفىنائبهأوالأرضعلىادله

استعمللولهيتعرضوأنلابدكانالذىالسياسىالِإحراجليتجنباللقبهذااستعمل()عيسى

وقدالمختلفةالمعاقهذهويحملمرة،08الأربةالأناجيلفىيتكررالِإنسانابنولقب،المسيحكلمة

قدحقاكانإنالأبلقباستخدمكماالآراميةاللغةفىالمعروفالعاممعناهفىعيسىاستخدمه

قبلًا-إليهأشرتوكمااللغةنفسفىالدارجبمعناهاستخدمه

بمعاصريه:يتأثرعيسى

له،والمقتبالكراهيةوتنتهىوالِإعجاب،بالتقديرتبدأشتىعواطفاليهودبهاهيرفىعيسىأثار

كانتوالتىبها،ادلهحباهالتىالآياتبففلعيسىأنإلىالأناجيلوتشيرالاْخيرة،أيامهفىخاصة

انتباهجذبقدالأمراضبعضوعلاج)الزار(،الِإنسانجسممنالشيطانطردمئلعهدهفىضائعة

بهامُجبىأنأرادالتىتعاليمهوإلىالآياتهذهإلىيرجعذلكولعل،السلامعليهمجيىفعلكما،الناس

الناسفىبتعاليمهأثاركااليهود،الدينلزعماءاحتقارهعيسىبهتميزماوأكنر،اليهوديةأصول

،أحداثمنذلكتلاوماالقدسدخولهقصةفىجاءمابدليلشعبيةلهوكانت،الخلاصفىالآمال

لصفوةجاءأنهوتكرارامرارًاكررأنهإذ،اليهوديةغيرالشعوبمنعيسىموقفنعرفونحن

اليهودأواليهود)أنصافيكرركانأنهالِإنجيلفقراتبعضفىيظهربل،اليهودىالشعب

كانترسالتهأنعلىيدلمما25(،-02)متىانظر،الملحدينالحكامعنقالهماذلكالمخلطين(.

نأفالمقصود02(،فقرة12)الإصحاحيوحنافىجاءبمامجتجمنأما،عالميةتكنولمالرقعةمحدودة

ماوأمايوناق،أصلمنيهوداأويونانيينيهودًاكانوابل،الوثنيينالإغريقمنيكونوالمالناسهؤلاء

)متئفىجاءوما24(،-7)مرقص)السوريات(الفينيقياتإحدىبنتعالجأنهعنقيل

ديانةعلىتعليقهمنذلكلليهودجاءأنهعلىللبرهنةيكفىماالقصتينهاتينفىنرىفإننا(،ه-8

وأنهعالمىاللهملكوتباْنتنباْقدعيسىإنقائليقولوقد،القصتينفىوردااللذينالشخصينهذين

عيسىأنوالحق،أيامهفىوليسرحيلهبعدسيحدثكانذلكأنعنىولكنهاليهود،علىيقتصرلا

فترةفىرحيلهبعدكتبتالتىالاْربعةالأناجيلأنإلاعالميةبرسالةجاءقدأنهمنيقالمابرغم

اليهودوأناليهود.بينعاشوأنهباليهوديةمتشبثًاكانأنهعلىتدلسنة،115إلى07بينماتتراوح

بمحاكمته.وأوعزواذلكبعدرفضوهكماكمخفصقبلوه
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مباشرةالسماءإلىالمسيحورفعالحواويون

فيهمتوسمالناسمنعدذااختارولكنه،اليهودىالشعبمنكبيرةجماعاتعيسىأيدلقد

إلىمتواليينإصحاحينفىيثيرلوقافنرىآخر،إلىإنجيلمنحجماتختلفالجماعةوهذهله،الولاء

دقةفىنثقيجعلنالاالتضاربوهذا\(،-01الوقاالسبعبنوإلىا(.-9الوقاعشرةالاثق

اتبعواالذينباعتبارهمالحواريينإلىمتعددةأماكنفىالأناجيلوأشارتالمسيحعنلوقاتقرير

عشرالأثقوالحواريونشخضا..عئمراثنىأوالناسمنغفيرةمجاميعهيئةعلىكانواسواءعيسى

واندرواسى،،وجون،وجيمس،وبطرس،)سيمونهم91(،إلى16-)3مرقيمإليهمأشارالذين

وكوذاالكنعاق.وسيمونوساريوث.الفاوث.بنوجيصى،وتوماسومق،وبارثليمو.وفيليب

(،)ماثيوسمحلهوتضعالأستخربوطى،يهوذاتستبعدأخرىأقوالاوفجد13وعددهم(.الأسخربوطى

سيأقكماالحواريينهؤلاءأحدكان)برنابا(أنإلىتشيررواياتنجدكذلك26.-1الرسلأعمال

نأولنالا،أمالهواريينمنهوهلبطرسأمرفىالمسيحيةالطرائفاختلفتوقدبعد،فيماعنهالكلام

فىجاءكاكنيسةيقيمأنعيسىأرادهلالتلاميذ؟لهؤلاءعيسىاسندهالذىالدورهوم!نتسائل

يكنلمعيسىأنإلىوتشيرالظنهذامثلأخرىدواثرتنفىحينعلى91(18.-16)متىأقوال

أرادعيسىأنالبروتستانتيرىأرجاسهامنويطهرهااليهوديةليعززجاءإنما.جديدةكنيسةيريد

الكاثوليكأما،اليهوديةعنخارجةجماعةحتمًاوليسجديدةكنيسةأوجديدةمدرسةينشىأنفعلا

اليهودية.عنمستقلةجديدةكنيسةإنشاءأرادأنهفيرونوالإنجليكيون،والأرثوذكسوالرومان

الموتمنالسلامعليهعيسىنبيهأنقذوتعالىسبحانهاللهأنيعتقدونالأواثلالمسيحيونكان

ذلكومناعقيقةهذهإلىتشيرالجديد()العهدفىشواهدوهناكإطلاقا،يصلبلموأنه،الصليبعلى

أصحابأنعلىفارغأئهإلىأشاربل،للمسيححددوهالذىالقبرإلىبثىءيشرلمبولسأن

التىالبعْثمشكلةمثلالاتفسيرلاالتىالمشاكلمنكثيراهناكأنعلىيصرونالمسيحيينالمعاذير

بينيشعلمالمسيحرفعبأنيعتقدونالقدامىالمسيحيونوكان،المسيحيةالكنيسةنشأتأجلهامن

الذىبولسغيرالمسيحرفعقطأحديشهدولم،برسالتهالمؤمنينمنقليلعددعرفهولكنالناس

هونمااٍ،المسيحيةفىالمسيحبرفعالتسليمعدمأننقولأنيمكنوبألتالىدمئق،إلىطريقهفىكان

نأيعلنأن/مؤرخمسيحىأىيستطيعفلاتارنحى،حدثتحقيقهدفهوليس،شعوبيةلاْغراض

الكنيسةبهآمنتماهوالحادثهذاإنيقولهأنيستطيعماوكلالسماء،إلىيقينًارفعقدالمسيح

-الاْخرىالاْناجيلأوردتهوما.بولسروايةبينالعلاقةنحددأنالصعبمنكذلكالاْولى،
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منهناكبلالشاْن.هذافىالاْخرىالاْناجيلمعيتفقيوحناإنجيلأنإلىنشيرأنويكفى،روايات

الرسل)أعمالفىوردمايكونوبالتالىعودا.فىومرة.الجليلفىمرة،مرتينظهرالمسيحبأنلقول

الاْحداثبينصلةبابتكار13(،-24الإصحاح)فىلوقاوينفردالشككلفيهمشكوكا33(-4

الفمح(،عيدبحديوئاالاْربعين)إنجيلباسمتعرفالملةوهذه،الكنيسةوقيامالأناجيلروتهاالتى

وقدالمسيحيينمنكثيرينتفكيرعلىاستحوزتصلبهدونالسماءإلىعيسىرفعمشكلةأنولبدو

ومرقص11إلى9-1الرسلأعمالوفى53(،إلى05من24الإعحاحلوقافىذكبرهاورد

16(-.)91
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الفضل!طمما

نظرهمفىالمسيح

الأواثل:المسيحيينعندالمسيحصورة

الكنيسةتقاليدالقدامىالمسيحيينممارسةمدىعلىيدلماالوثائئفىهناكليسالشديدللأسف

هنامنكتابفىوردتعباراتأوقصاصاتبعضهناكماوكل،السلامعليهالمسيحبشأنالحالية

مبكرعهدفىظهرالحواريينإلىنسبةالحوارىبالمذهبيسمىمذبوهناك.هناكمنوكتاب

وخلاصتهالأولىالمسيحيةالكنيسةمعتقداتإلىيشيرالمذهبوهذاالميلاد،بعدالأوليتجاوزالقرنلا

نأإيمانهمفىيدخلولاالعاطفةعلىولكن،والحججالملاحطةعلىليسعقيدتهميبنونإيمانهمفىأخهم

الفترةتلكالذلمنفترةفىمروأنه.الخليفةقبلادلهمعوجدأنهبمعنىيولدأنقبلوجدقدعيسى

الوهيته.ينكركماولادتهقبلعيسىحياةينكرالمذهبوهذا،الأرضعلىقفاهاالتى

الوحيد؟اللّهابنهوالمسيحهل

نفسهالعيسى(الزعمهذاتسندأندونادلهابنهو،عيسىأقإلىالأربعةالأناجيلأشارت

العضوية،البنوةبمعنىوليسمجازْلا،استخدامًاالابنكلمةاستخدامإلىت!نيرأحداثبعضوهناك

نأنلاحظأنناوالغريب()المسيحتمجيدالبنوةمنيقصدكان،بولسسيماولاالأناجيلكُتابولكن

أهلإلىرسالتهفىبولسكذلك17(،-3)مقالمسيحبتعميدالبنوةهذهقرنواالأناجيلكتاب

عيسىأنالجديدالعهدفىتعنىلااد!هابنكلمةباْنسلمبعضهمأنذلكمنويبدو4(،-)1رومية

هذاوأنضمنئاجاءقدالمحنىهذاأن(وبولسيوحنا.)إنجيلمنيبدوولكن،مولدهقبلوجدقدكان

بالنسبةصحيحالعكسولكن،الآلهةتعددفىيعتقدونل!والذيناليهود،فىإغاظةابتكرقداللقب

كلمةالمسيحيوناستخدموقدالاَلهة،بتعددوبعتقدونالعهد،ذلكفىيعيشونكانواالذينللوطنيين

السيدأوالمولىبل،الخالقالإلهتعنىلاوهى3!.30أولبالإغريقيةومعناهاعيسىوصففىالرب

138(.صأيفا)انظر

والقسطنطينية:ذقيامجمفا

شخصه،علىالتعرفأوالمسيحرسالةتفسيريحاولونالذينبهؤلاءتنوءوهىالمسيحيةبدايةمنذ

التىالمختلفةالآراءعلىالردتحاولوأخذتالجديدالعهدبتفسيرالاهتمامكلالكنيسةاهتمتوقد

الملحدينمنالكميريناعتناقبسبب-اضطرتوقدورسالتهوطبيعتهالمسيحفىرأيهامعتتمشىلا

طبيعتهناحيةمنسواءالمسيحعنلهمملائمتفسيرإيجادإلى-المسيحيةفىغيرهمولترغيبالمسيحية
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حقالوثنيينهؤلاءبينالسائدةوالعقائدعيسىرسالةبين:تقربراحتالكنيسةأنويبدو،شخصهأو

المسيح،طبيمةحوليدورالحينذلكفىالمسيحيةإلىوجهالذىوالنقد،المسيحيةمنالملحدونينفرلا

انتمانهأىالمسيحإنسانيةبتأكيدالإهتمامكلكتمونالاْوائلالمسيحيونوكانإله.أمإنسانهوهل

كانالناعرى()عيسىبأن2401صفىالبريطانيةالمحارفدائرةتقولكماهـشادونالب!ثربنىإلى

آخرونركانالمعمدان(،)يوحنامجبىسيدنايدعلىتعميدهعندبالرسالةتثرفوأنهعادْسارجلًا

منكميرونوكانالسماءإلىرفعهأىبحثهبحدالعضويةالنبوةوليسالنبنىضرفنالبأنهيقولون

موادمنمادةمنضنعأنهالناسيطنأنمنالسلامعليهعيسىحمايةيريدونالأوانلالمسيحيين

قائلينكإنسانوجودهيفسرونآخذواوبالتالىمستطيرهشرالفكرذلكأنيعتقدونكانواإذ.الأرض

القرنحوالىفىجرىالذىالنزاعغالبيةولكنفقط،الجسدناصيةمنإنسانكمظهريظهركانإنه

الأراءبضىهناكوكانبالحالق.علاقتهناحيةمنالمسيحشخصيةحوليدوركانالميلاد،بحدالثالث

للإلههينةوأصبحتتلاضتالشخصيةهذهوأناحدالقشخصيةعنمنفصلةشخصيةلهبأنتؤكدالتى

إلىغصهموفمبإفية.رؤياأوإلهيةهينةأوإلهيةفكرةهىالمسيحفكرةإنبقولونوراحولمالواحد

بأنينادونوكانواوتعالى.سبحانهوالحالقشخصيتهبيةيفصلونفراحواذلك،منتمائاالنقيض

إلىوضعو.)!هالكللمةنطريةإلىالآخرالب!ضوتعرضالخاقا.منمنزلةأقلالمسيح

أولأنملدعواالكلمةوحول،وطبيعتهالمسحكنهصولبينمالنزاعاستعرولمااحالئمنأقلمرتبة

نأإلىأميلكانيلنورانثا،المسيحيكنلمويالتالىكلهاالأثياءعصلفىاستخلمهاقهوأناقه،خلق

بنمتعالميحبأقالادعاءإلىالمسيحىالدينرجالأحدد!لهع!3آروسوذهبعادباإنسانايكون

تكادالقالاَهـ!ةيةالنطرهناكوكانت.المتضاربةالاَراءانتتوتوهكذا.الحالقألوهيةمنأقلبألوهية

عرفتالتىالديانةهنهوتقولالقرتهذافىالمسيحىالد-ششابهتالتىالوصيدةالعقيدةتكونأن

وصلتصتىفارسيلادمنوانتثرت.قرونسعشبحوالىالنصرانيةقبلوجدتوالتىمتراسهباسم

كانمتراساأنالديانةهنهتقولهـيطانيا،إلىذلبه!عدوصلتثمالرومانبلادإلىوامتدتأوربا،إلى

حواهـ"ياهعثراثنىلهوكانديسبم.25فىكانمولدوأنكهففىولدوأنهوالبتر،اقهبينوسيطا

الماء،إلىوععدقبر.منوقامالحيا.إلىبثئمدفنوأنه.خطاياهممنالبثرليخلصماتوأنه

فى7يقاكانعامكلونباسمه.يعمدونأتباعهوأن،كالحملوديئاكانوأنهالمخئصىهيدعىكانوأنه

ايامفىعقدتوبالتالىالديانةهذهصعتتقىإليهاتكمسبأقالكنيسةحاولتوقدمقدسعشاءذكراه

325عامنقيافىمؤتمزاسياسيةولأغراضمل!هلتوصيعحديئاتنصرالذىقسطنطينالإمبراطرر

المدعوالدينرجالأصدتمكنوقد+المسيحيةقالنظريةهذهلاقتباسالمطارنةمنالكثيرونحضر.

وليسخالقًاصبحذلكوعلىورلد،ولمخلقالمسيحأنعلىالاتاقعلىمجملهمأن)اتناثيوحمه(

بدأتالثكلوكذا،الحالقمادةمنهىعيسىمنهايتكوقالتىالمادةأنالمجمعهذاوأكدنحلوةًا

علىالاتفاقمننقيامجمعيتمكنولم.الحالقمنأدقمرتبةفىكونهرفضمععيسىتأليهعملية

الحلافاتنقيامجمعمجللم.المسيحيؤلهونبدأواولكنهم.بينمكتيرةمنازعاتنشأتبلالتفاصيل

هىعيسىمادةأنهىنقطةفىرأنممجُمعقدكانهـان.المسيحيةالطوائفبينكائتالتىوالمنازعات
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فىالمختلفةالكنائسبينتتدخلبدأتالسياسةأنالخلافتفاقمفىزادومما،الخالقمادةنفسمن

إمجادمنلابدأنهالمسيحيونوجدوهنانقيامجمعلْىقسطنطينتدخلأنبعدالدينيةتفسيراتهانخديد

مادةنفسمنعيسىيكونكيفإذتاْييد،أكبرنقيامجمعْقراراتتلقىحتىللتثليثجديدةنظرية

الطوائفبينالناشبللخلافحذايضعابأنهالمجمعهذاواتهبم،القدسالروحبالوماالخالق

عامالقسطنطينيةمجمععقدوبالتالىوعيسىالخالقبينيفرقممقولاتفسيرايوجدلموأنه،المسيحية

هى:مؤلهةأشخاصأوأقانيمثلاثةهناكولكن،واحدةإلهيةروحًاهناكأنالمجمعهذاورأى381

فىمتساوونبهيعًاولكنهمالاَخريْن،عناستقلالهأقنوملكلوأن،القدسوالروحوالابنالأب

أرضتقدكانتوإنمعدومةالخالقوحدةجعلتالجديدةالنظريةهذهولكن،قوتهموفىأبديتهم

المسيحعلاقةتحللمالجديدةالنظريةهذهأنكمابذاتهاقانمةشخصيةلهالمسيحأنناحيةمنالكنيسة

الثلاْئة)الأضخاص(الاْقانيمبينللعلاقةتفسيرإمجادعليهاأنالكنيسةوجدتوبالتالى،بالخالق

.كإنسانومعهكإلهالمسيحمعوالعلاقة

وكاليدون:أفسوسمجمع

اختلافعلىالكنيسةلرجالومرضيةحاسمةالسابقينالمجمعينفىاتخذتالتىالقراراتتكنلم

الآراءأصحابدعوةعدمإلىالمشرفونوعمد،أخرىاجتماعاتإلىالحاجةدعتوبالتالىآرانهم،

نظريةخاصةالجديدةالدينيةالنظرياتمعأنفسهمأقلمةيستطيعونلاالذينالدينرجالمنالحرة

المسيح.مشكلةفىالمناقشاتطريقحددتوالتىالميلادىالرابعالقرنفىتظهريدأتالقالتتليث

هىومامنها!جزءهوأم()الأشخاصالأقانيمبقيةعنمستقلهووهل،إنسانغيرأمإنسانهووهل

واستخدموا،بالأبيسمونهماأوخالقهوبينبينهالعلاقةثم؟كإنسانوبينهكإلهالمسيحبينالعلاقة

أقنومكلأقانيمثلاثةهناكأنرأواالرابعالقرنهذاوفىالأبوبينبينهالعلاقةلوصفطبيعةكلمة

وأخرىبشريةواحدة،طبيعتانهناككانتالطبيعةناحيةمنولكن،واحدةروحمنوأنهاإله،منها

حتىالإنسانابنإنهنفسهعنقالوالذىعيسىأيامتنشألمالتىالأمورهذهفىالجدلواستمرإلهية،

المسيحيونبهايدينكانحقانقلتغطيةو،بعضه،بالمرةمفهومغيروبعضهالميلادىالخامسالقرن

الااٍالمسيحيكونكيفحوليدوركانماالخلافألوانأشدوكانطمسها،الكنيسةوأرادتالأوانل،

مجدثهمنلكلأخانفسهيسمىوكانالهدفهذاأجلمنبنفسهوضحىالبشريةلإنقاذجاءوقد

خاصةالكنانس،منوغيرهاالإسكندريةكنيسةبينالنزاعتفاصيلفىيالدخولهناالمقاميسمحولا

مرةتدخلتالساسةأنإلىأشيرأنويكفىالبشر،منبشرالمسيحباْنتمسكتالتىأنطاكياكنيسة

الخاصالقراراتخذوبالتالى،المسيحيينعلىالهيمنةفىأنطاكياتنجحأنتخشىمصرفكانتأخرى

سياسيا.شكلاالمسيحبكنه

سموهماأو(الإله)أملقباستخدامشأنفىذروتهوأئطاكياالإسكندريةكنيسةبينالنزاعبلغ

دوزاتلعبلمبأنهاالرواةأقوالفىجاءماحكعلىتصركانت،البتوليممرلاًننظرًا(الرب)بحاملة

الإسكندريةقساوسةفرد.المسيحطبيعقبينتفرقأنطاكياكنيسةراحتهذاومن،المسيححملهاغير
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تتجزألاوحدةأنهحينفى،إنسانوشطرإله،شطر،شطرينإلىالمسيحقسمقد)نستورباس(بأن

يستطعلمالمؤتمرعقدأنوبعد،النزاعلتسوية431عامأفسوسمجعبعقدفنادوابينهما،الجدلواستر

فىلاه!!صه-سأولسكلقدونيةمؤتمرعقدوبالتالىالمسيحمسألةفىحلإلىالوصولفيهالمشتركون

بهمانادىك!ا،شخصيتانالمسيحأنمنالغربفىشاعماالتسويةأساسوكانالميلاد،بعد451عام

تطغىولا،ومستقلةبحتإلهيةوشخمية،ومتكاملةبحتإنسائيةشخصيةروما.بابا(الأول)الباباليو

الاْخرى،محلواحدةتحلأويمتزجانولا،العكسولاالإلهيةالثمخميةعلىالإنسانيةالشخصية

الحلجاءوهكذا،كاملةكحلةالمسيحوتلبسبذاتهامنهماشخصيةكلوتحتفظتنقصانولاتفترقانولا

الذىالنزاعمواصلةمنوأنطاكياالإسكندريةيمنعلمذلكولكنالنقيضين،بينالثكلناحيةمنجامغا

الميغة.هذهتفسيرتبفشلإذكاليبسيدونمجمعسبق

الشىء،بنفسالإسكندريةتصفأنطاكياوراحتبالإلحاد،أنطاكياتصفالإسكندريةوراحت

.الربفىالإنسانووحدائيةالمسيحفىالربوحدانيةباْنهالاتفاقيفسرالغربوراح

فديةعنعبارةبأنهالحلهذاتصفكانتشهيرةخرافةمنهاشتى،خرافاتهناككانتلقد

وأنوخطينة،فسادشبهأغرقهبماالأرضأنحاءجميعفىالإئسانأسرالشيطانبأنوتنادى،مقنعة

المسيحبأنتقولأخرىخرافةوهناك.الإنسانلتحريرالشيطانأخذهاالقالفديةهوالمسيحموت

يصبحالصراعفىينجحمنأنبينهاالاتفاقوكانالإئسان،تحريرأجلمنالشيطانمعنزاعفىدخل

بعثولكنإالا،أصبحالشيطانوأن،الشيطانمعالمعركةخسرأنهأىمملوبًاماتالمسيحوأنإفا،

رالأبدية،الخلودالإنسانيهبأنفىونجح،المعركةفىوانتصر،الشيطانعلىوقضىجديدمنالمسيح

وبين،عيسىالإلهالرجلاجتماعهماعنوتولدالخالقمعاجتمعتالإنسانيةبأنالرأىهذاونادى

خرافاتبعضوهناك،الخالقبأمركانتبالإلهالإنساناتحادعمليةبأنينادىماالأخرىالخرافات

هذهوسطوفى،والشيطانالمسيحبينتمتالقالمبادلةعمليةفىبيدقإلاهوماالإنسانأنتؤكد

المسيحصداقةأمامنانضعأنمجب،للشيطانعدواكان()المسيحأنعلىتجمعالتىالمتناقضات

المسيح،اأنهالناسبينيذيعألاالشيطانمعالمسيحاتفقعندماالاْناجيلبهاتحدثتوالتىللثصيطان.

معتتمشىلاوبهيمهارحياته،وبعثهعهسىرحيلتتناولالمسيحيةفىنحتلفةومذاهبمدارسوهناك

نادياعندما(كلفنوجونلوثر،)مارتنجاءأنإلىهكذاالحالواستمربيها.فيماتتضارببل،المنطق

الميلاد،لعيدأناشيدهلوثروكتب،الإنسانإرادةعلىقيدبأنماالخطيئةكلمةوفسرا،جديدةبنظرية

العقيدةباْنتقولبنظريةنفسهكلفنواختصقانمة،كنسيةلمبادئتعديلاآراؤهوكانتالفصحوعيد

فيها.تحريفولاالإنجيلفىجاءماعلىتنطبقإنسانعيسىبأنتنادىالأولىالمسيحية
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ال!إبغبُلمحبا

الفضِنلأنىلى

!رِوالمحمد(بالنسبة)عيسى(تنبؤات

ومحبته،بركاتهمنيحرمهموتعالىسبحانهاقهجعلمماالسلامعليهعيسىصقفىاليهودأخطأ

أمةبهلتتمتع"مهمينتزعسوفادلهملكوت"هـانبعد.،رسولبينهممنيظهرلنإنهعيسىلهموقال

حجرليكوناقهاختارهةالبناءونرفضهالذىالحجرنفسأنأعلنهذاوفوقبه،جدارةأكترأخرى

إسرانيلأبناءلفظهمالذينإسماعيلأبناءإلىمجازيلةإشارةذلكوفى،الزاويةحجرأوالأساس

بنىفىسيظهرعالمئانبئاأنإلىأشاركما،الرسالةلهملاختارهماللهوأنمنم،وتبرءوايعقوب

يلىما13(12.الفقرة16)السفر)يوحنا(فىجاءفقد،مجازيةعباراتفىإشارتهوكائت،إسماعيل

روحجاءمتىالآنتطيقونهالنفاْنتملكمأذكرهالمكثيرةأشياء"هناكالإنجليزيةالنسخةعنمترئها

ولسوفبهسينطقيسمعهماوكل،نفسهعنيتحدثولنكاملا،الحقإلىيرشدكمفلسوفالحق

".واقعةلابدبأشياءيخبركم

الرسولإلىبالاسمالإئجيلهذاأشاروقدبرنابا()إنجيلهوالكنيسةبهتعترفلمإنجيلوهناك

الفارقليط؟هذانفسهيسمىوماذاالقسيسقال"ثمفقالكله،الحقإلىالعالمليرشدعيسىبعدالآق

الاسمحذاادلهأسماهوقد،المحبوبهوالفارقليطاسمإنعيسىفأجاب؟قدومهعلاماتهىوما

أجلكفمنمحمد""ياانتظروتعالىسبحانهادلهقالالإلهى،المجدفىووضعهاروحهخلقعندما

بارككفمنبك،آمنومنإياهاأهديكولسوفلها،حصرلاعديدةوخلائقوالعالمالجنةسأخلق

تكونولسوف،الإنسانيةلإنقاذلىرسولاستكونالعالمإلىأرسلكوعندماأعنه،ألعنكمنوٍسأباركه،

)محمد(اسمهإن،الأرضأوالسماواتتبلغهلمعلواؤيعلودينكيسودولسوفوعدلا،حقاكلمتك

".العالموتنقذبسرعةفلتأت)محمد(يا.رسولكلناأرسلربياالجماهيرصاحتوعندئذ

وقدبفيينا.الإمبراطوريةالمكتبةفىالأصلىالمخطوطمنمتربهةبرنابا()إنجيلمننسخةوتوجد

الجزءنفردثمالفارقليطعنخاصافصلانفردولسوفبأكسفوردراج(ولوراديل،الوسبترجمتهاقام

برنابا(.الإنجيلالكتابهذامنالأخير

والإنجيل:التوراةفى!()محمد

مأمسيحيينأمجهودًاكناسواءله،نحجبماسنجد،والإنجيلالتوراةنصوصتفهمفىتعمقناإذا
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بتنبؤاتيشعرهوإذغرابةوأشدعجئاأكنربحثهئتائجتكونمسلما.الباحثكانماوإذا،مسلمين

التنبؤاتتفسيرفىالمفسرونمجهدأنبدعةوليسوالجديد،القديمبعهديهالمقدسالكتابفىوردت

وهوالمتحدةبالمملكة!!"دا*ديربنفىالقساوسةأحدسنةثلاثيننحومنألقىأنحدثفقد

بشكلوالتوراةالإنجيلفىوردتالتىالتنبؤاتفيهافسرالملكىالمسرحفىمحاضرة*سح!،القس

بحرفىستقومالقيامةوبأنالثيوعية.السوفيتيةروسيابقيامبثرقد)الإئجيل(أنعلىيبرهن

بقيامتنباْ،أحصاهإلاشينايتركلمالإنجيلباْنذلكبحدالثخصهذاادعىكذلك،قليلةسنوات

يوحنا)رؤيامنع!ثرالثاقالإصحاحفىذكرهوردالذىالتنينأنوادعىوالبابا،الفاتيكاندولة

نرىفإنناكلوعلىالمتحدةالولاياتفىالسابقالحارجيةوونكسنجر،هنرىهوإنمااللاهوق(،

هناومن،أهدافهمإلىللوصولجديالةتفسيراتهـسبتكرونالجهدكلمجهدونالمسيحيةفلاسفة

غرآخربشءكليهماأوأحدهماتنباْقدكاناإذالأرىوالتوراةالإتجيلإلىأرجعأننفسىحدثتنى

هنرىإلىاًوالباباإلىحمفاأشارقدالجديدالعهدأوالقديمالحهدكانهـاذاكسنجر.وهنرىالبابا

.مم)محمد(الأنامخيرإلىبالمثليشيروأنفلابدكسنجر

المسيحيونيشاركهمكذلكمم،محمدسيدناإلىإطلافايثرلمالتورا.القديمالعهدأنيرى!

العهدفىالتنبؤاتمنآلافأوهمثاتهناكأنالمسيحيةفلاسفةوسىالجديدهللعهدبالنسبةرأعم

أشارتجملةأوبآيةياْتيكأنمنهمقئاسألتإذاولكن،السلامعليه()عيسىمقدمإلىتثيرالقديم

وأالمسيحهوعيسىأنإلىيثيرماإلىأو،كلقبحتىأو.بالذاتالمسيحإلىأو.بالاسم-عيسىإلى

فىسيولدأنمإلىأوالنجاريوسفهورعاهالذىوأنمريمهىوالدتهأنإلىآو(.)عيسىهوالمسيح

نأالمسيحيةفلاسفةيرىولكندعوا.علىيدلمامجدلاتكهناتمنذلكإلىوما،الملكهيرودعهد

سفرفىوردتبفقرةكلامهمتأييدفىيشرسلونتم،السلامعليهعيسىقدومإلىأشارالقديمالعهد

الصمنية.

وقعفإذا،المستقبلفىققعقدلاْحداتشفهيةقصوراتإلاهىماالتكهناتبأنذلكعلى-سدوقد-

الإنسانأنوالواقع(،الماضىفىحدثتلنبوءةمصادئاجاء)قدقائلينبعد!منالناسجاءحدث

فلاسفةكانوإذاوأهدافههوا.وفقيستنتجهأنيريدماوتفكير.بمنطقهيستنتجأنيستطيعنفسه

مصداقًاجاءوأنهحقيقةكانعيسىأنمندعواهميؤكدالذىالنحوعلىالتنبؤاتيفسرونالمسيحية

موتبعدكتبأنهعنالنظربضىالكتابهذافقراتفىالنالر!نلافلماذا،التوراةفىلنبوهة

.!بمحمدخاصةتنبؤاتأونبوةهناككانتماإذالنرىسنةونهسينبمانتينموسى

المكتوبةالنسخةفىجاءكماتشيرنجدعا15،فقرة18الإصحاحالتثنيةسفرتصفحناماإذاونحن

تستمعونولسو!،مثلكعمومتكمأبناءمنرسولابينكممنربكيقيم"ولسوفإلىالإنجليؤيةباللغة

".إليه

منالأولىوتعنى.عمومتكمأبناءبينومنبينكممنهماكلمتينفىتتمثلالفقرةهذهفىوالنبوة

أبناءمنأىإبراهيموالدهمنإسحاقشقيق!ىفهىالثانيةأماهالسلامعليهإبراميمأبناء
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فشرحهاسوفوالتىالإصحاحنفسمن18الفقرةتاْقثمإسماعيلأبناءمنومحمد.إسماعيل

مننبئالهم"أقيم)التثنية(من18فقرة18الإصحاحهذافىوجاء.الحقيقةهذهلتؤكدبالتفصيل

الآبل!ترجمةأأبهأوصيهمابكلفيكلمهمفمهقكلامىوأجعل،مثلك(عمومتهم)بنىإخوانهموسط

.للتوراةالإنجليزىالنصالمعنىنفسويعطى،اليونانيةعناليسوعيين

،السلامعليهعيسىإلىتثيرهىهلت!ثيرشخصأىوإلى،النبوءةهذهئعقماذانضاءلونحن

عليهموسىمثلأئهمثلكمعقوهلمثلككلمةإلىأشارتوأنهاخاصة،المسيحيةفلاسفةيرىكا

)موسى(إنقانليقولقد؟وموسى،عيسىبينالثبهأوجههىفماكذلكالأمركانوإذاأالسلام

موسى،مثلعيسىيكونوعليه،عيسىكذلكرسولا.كانمو+صوإن)عيسى(.كذلكيهودْلاكان

فىقصرناقدأننانجد.وموسى،عيسىتجمعانواللتينفقطالنقطتينبهاتينأخذناماإذاونحن

سليصان،"وأضعياء،همالصفتيننفىبموسىتجممهمأنبياءأوقدسيةشخصياتفهناكالاستقراء،

وأفبياءيهودًاجميغاكانوافقد،غيرهموكثيرونومجبىوزكريا،وملاخى،وهوضع،،ودانيال،وحزقيال

داعىولاذكرتممنغيرهعلىوليسوحد.عيسىعلىالنبوةهذهتنطبقلماذانتساءلوبالتالى

إلىأشارتالتى18الفقرةإلىأخرىمرةلنعدولكن.المساواةقدمعلىأنبياءفكلهمبينهمللاختيار

موسىمثلعيسىيكنلملاأقولإفى)موسى(؟مثلعيسىكانهلونتساءل)مثلك(،كلمة

التالية:للأسباب

ورسولا.نيئاإلايكنلمموسىأناليهوديرىحينفىإله،عيسىأنالمسيحيونيرى-1

خطاياعنمكفرًايمتلمموسىولكن،العالمخطاياعنمكفراصلبعيسىأنالمسيحيونيرى-2

العالم.

النارإلىموسىيذهبلمحينفى،أيامثلاثةلمدةالنارإلىذهبعيسىأقالمسيحيونيرى-3

موسى.منلعيسىيكونلاذلكوعلىإطلاقًا،

يلى:مانجدالتوراةفىوردتالتىالجملةهذهحدودفىبموسىبهمحمذاقارناماإذاولكن

أب،لهيكنولمفقط!أنمْىمنولدعيسىولكنمحمد.ولدكذلك،وأنثىذكرمنموسىولد-1

بقيةكذلك،عيسىوليس)موسى(لثهالذىهووالسلامالملاةعليهمحمذاأننجدوبالتالى

مريم.ابنالمسيحعدافيماوالصالحينالأنبياء

،بمعجزةولدعيسىولكنعفوئا،اتصالابامرأةرجلباتصالأىالطبيعىبالطريقموسىولد-2

"لماهكذا".فكانت،المسيحيسوعولادة"أما18الفقرةالاْولالسفرمتىإنجيلفىونجد

ترجمة".القدسالروحمنحبلىوجدتمجتمعا،أنقبلليوسفنحطوبةأمهمريمكانت

ولادةكانتإلقديلىكاهىبالإنجليزيةالمكتوبالإنجيلعنالفقرةهذهوتربهة.اليسوعيين

حملتبهايبنىأنوقيلليوسفنحطوبةمريموالدتهكانتعندماتمائا:هكذا،اليسوععيسى

(.القدسالروحمنجنينًا

http://kotob.has.it



74

أعرفوأناهذايكونكيفمريم"فقالت:يقول35الفقرةالأولالسفرفىلوقاونجد

القدوسأيضاكذلكتظلكالعلىوقوةعليكمجلالقذسالروحلما،وقالالملاكفاْجابرجلا،

يلى:كافهىالإنجليزيةالنسخةعنالتربهةأما،اليسوعيينتربهة"ادلهابنيدعىالمولود

سوفإياهامجيبًاالملاكلمافقالرجلا،أعرتولاذلكيكونوكيفللسلاكمريمقالتوعندئذ"

".الرببابنتلدينهمايدعىثم،-ومنالأعظمالعلىقوةوتحميكالقدسروحبكيحل

ولكنهلوقا،انجيلفىالواردةالفقرةآخرفىكانماخاصةالادعاءاتهذهفينفىالقرآنأما

إليهترقىلاعاليانبيلأوصفاولادتهويصفعند.،منآيةكانتعيسىولادةأنيؤكد

28:-18آيةمريمسورةفىجاءالجديد.الحهدفىوردتالتىالأوصاف

زكيًا،غلائالكلأهبربكرسولأئاإنماقالتقئاكنتإنمنكبالرحمنأعوذإقهرقالت

ولنجعلههينعلىهوربكقالكذلكقالبفئا،أكولمبشريمسسنىولمغلاملىيكونأققالت

مرما35الآيةالسورةنفسفىوتعالىسبحانهاقهوقالمقضيا،أمراوكانمناورحمةللناسآية

وتعالىسبحانهواقه؟،فيكونكنلهيقولفإنماأمرًاقضىإذاسبحانهولدمنيتخذأنقهكان

فىالشىءهذاأوجدشيثاأرادإذاوإنماامرأةرحمفىرجلبذرةيزرعأنإلىحاجةفىليس

الذىالوصف0قارناماإذاونحنعيسىلولادةبالنسبةالمسلمونيعتقد.ماهذا.وبإرادتهالحال

مريمعلىحفظالقرآقالنصأنئجدالإنجيلفىوردااللذينوالنصينالكريمبالقرآنورد

كاطبيعيةولادةولدأم()عيسىؤلدكاضاذةولادةموسىلملدهلهناوالنقطةوعفافها،براءتها

يوجههاالقمثلككلمةمنئفهمأننستطيعوبالتالىطبيحية،ولادةولدأنهوالجوابمحمد؟ولد

محمد.هوعيسىغيرآخررسولايحنىكانأنهموسىإلىاقه

وبالتالى،حياتهطيلةزواجدونفبقىعيسىأماأطفالا،وأئجبامحمد،كذلكموسىتزوجلقد

مثله.محمذاولكنكموسىليس)عيسى(أنأرى

خلالكرسولينتقبلاماوقد،موسىاليهودىالشعبصدقكمامحمدًاالعربالشعبصق

الشحبتجميعهعندأنهحتىله،حصرلاماوالمتاعبالمثاكلمنموسىصادفوقدحياتهما،

فقد.الإطلاقعلىسهلةمحمدحياةتكنلمكذلكوقذرا،قفاةالمصريينأحدقتلاليهودى

نثرمنسنةعثرةثلاثبعدواضطرقريشضاصةشحبهأيدىعلىشديدًامعنو"لاعذاثاتعذب

نأإلىمتاعبهتلجئهلمولكن(،)المدينةيثربإلىمهاجرارأسهمسقطيتركأنمكة،فىرسالته

اللهيتوفاهأنقبلوقبلهابرسالتهأبيهبكرةعلىالعربالثعبصدقوقدهذا،القوةإلىيلجأ

أجمع.العالمإلىوتحالىسبحائهادلهعندمنرسولاباعتباره

اليهود.إلىجاءقدعيسىأنئجد11،الفقرةالاْولالإصحاحيوحناإنجيلتصفحناماإذا

عيسىيرفضككلاليهودىالثمعبنجدسنةألفىقرابةوبعدالاَنوحقتقبلهلماليهودوأن

.كرسول
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.طمحمدمثلموصبل.موسىمثلليسعيسىإننقولذلكوعلى

عليهينزلالذىالشخصرسولبكلمةونعقمدنئا.وحاكمارسولاومحمدموسىمنكلكان

دوناقهخلقإلىالربافىالإرشادهذافيبلغ،طريقهعنالبشريةهـلرشدليرشدهالإلهىالوحى

المحكوميةمصيريملكالذىالث!خصذلك.بالحاكمونعقحذف،أوإضافةأوتعديلأوتحريف

كما،الموتالعقوبةكانتلوحتىإرادتهعلىيخرجأويعميهبمنالحقوبةينزلأنيستطيعوالذين

فوقالكريمةالأحجارمنتاجلهملكاالحاكمهذايكوقأنضرورْلاوليسيعفوأنيستطيع

وليس.رزقهأجلمنمناكبهافىوبسعىالأرضيفترشعاد"لارجلايكونقدبل،هامته

باسمهينادونهقدبل،الإمبراطوريةصاحبأوالجلالةبصاصبالناسيخاطبهأنضرور"لا

ضوءوفىصاكم،فهووالمخالفينالمخطثينعلىالعقابينزلأنحقهمنكانطالماولكن،العادى

أغصاقمجمعوهوعليهقبضاليهودأحدأنمرةحدثوقدحادا.موسىنجدالتفسيرهذا

فقرة15إصحاحالعددسفر)انظرالموتحقبرجمهموسىفاْمر،السبتيومفىالجافةالمثجر

:تقولإذ32(.

الذينفقدمهالسبتيومفىحطثامجتطبرجلاوجدواالبريةفىإسراثيلبنوكان"ولما

ماذايعلموالملأنهم()السجنالمحرسفىفوضعو.الجماعةوكلوهارون،موسىإلىوجدوه

)القربة(المحلةخارجالجماعةكلبحجارةبرجمهالرجليقتلقتلا،لموسىالربفقالبهيفعل

الفقرةوتزبهة.موسىالربأمركمافماتبحجارةورجموهالمحلةخارجالجماعةكلفأخرجه

يلى:كماالإنجليزىالنصعن)35(الاْخيرة

المحلة،خارجبالحجارةالجميعيرجمهباْنالرجليموتوأنلابدلموسى،الرب"وقال

".لموسىالربأمركماماتصقبالحجارةوربهوهالمحلةخارجالناسفأخرجه

هناكولكنوالمخطنينالعصاةعلىالإعدامحكمإصداربيممحمدسلطةمنكانكذلك

وجدوقد،شريعتهتنفيذفىالحقيمنحهمأندونالنبوةهبةعبادهبعضاللهفيهامنححالات

مثلرسالتهمالناسرفضإزأءيفعلونمايدرونلاحيارىأنفسهمالأنبياءهؤلاءبعض

يعة،الشرتنفيذدونالرسالةبإبلاغادلهإليهمعهدفقد(المعمدانويوحناوعزرا.،ويونان،الوط

كاقفعندما،الحقيقةهذهالأناجيلتؤكدإذ،الجماعةهؤلاهضنيقععيسىأننجدوللأسف

مملكتىيسوعأجاب"إليهالموجهةالتهمتفنيدهوفىنفسهعندفاعهفىأكدالفتنيثيربأنهمتهًما

إلىأسلملالكىيجاهرونخدامىلكانالعالمهذامنمملكقكانتلو،العالمهذامنليست

الثامنالإصحاحمن36الفقرةيوصنا)إنجيلانطرهنا(،0منيمملكتىليستالآنولكناليهود،

كانالسلامعليهعيسىأنوثنىوهو)ببلاطس(،واقنعصقامفحماالجوابهذاوكانعثر،

علىمنهخطروجودعدمفىفاعتقد،العقليةقواهكليملكلاكماال!ثريعةتنفيذحقلايملك

وبالتالى،ادلهعندمننبىأىفقط،روحيةمملكةالسلامعليهعيسىبهنادىماوكلحكمه

مثله.محمدكانبل.موسىمثليكنلمعيسىإننقول
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لجمسعوالثاقإسرائيللشحبالأول،جديدةوتعاليمبشريعةومحمد،موسىمنكلجاء-6

شاملةموضوعاترءوسبمثابةالعشرالوصاياركانتالعشر.بالوصايا،موسىأقفقد،الشعوب

الجهالةفىممعنشعببينمنجاءفقدبيمحمدأماإسرانيل،بنىلإرشادالقوانينكافة

،البناتيندونالرجالوكان،أبيهأرملةمنيتزوجالابنفكانالاْخلاقى،والتحللوالفوضى

ويأتون،الأوثانيحبدونكانواكماوالخمر،الدعارةفىيتاجرونالرجالوكانأحياء،ويدفنوخهن

ماحياضهمفىيكنأرالواقع،الحيوانيةغرانزهمإشباعإلالهمهمولاالميسر،ويلعبونالزفى،

الشعبهوهذا،آدميةصورفىحيواناتكانواالنقادأحدقالكماأو،الحيواناتعنيميزهم

وصلاحًا.تقوىالثعوبأشدمنغداحقحالهصبحثم،يمحمدبينهمنظهرالذى

تحت3"+لاا*،كا!،ول5ص!اكارليلتوماسيقولكماأوجديذاشعثامنهخلق-ظمحمدجاءولما

مننقلهالهاجديذاميلاذاالعربيةللأمةبالنسبةمحمدرسالة"كانتوالمعرفةالنورمثاعلحملةعنوان

الرعاةمنمجموعةكانوالقد،وإرشاداتتعاليممنبهجاءفيماوتحياتحسفبدأتالنور،إلىالظلام

ادله،خلقهاأنمنذالواسعةصحرانهمفىأحدنظريلفتونلاأخرىإلىجهةمنيتنقلونالفقراء

نبلاءأحد،انتباهيسترعونأوأحدإليهمينظريكنلمالذينالناسهؤلاءيصبحفجأةحينوعلى

فىغرناطةإلىالعربنفوذامتدحقواحدقرنمرفاكبيراعظيمًاالحقيرالصغيروأصبع،العالم

للرسالةومجترمونهايحبونهاالعالممنكبيرلقسمراندةالعربيةالجزيرةوغدتالث!رق،فىودلهىالغرب

محمد.علىنزلتالق

وتعاليمأنظامًاوحدهالعربيةالجزيرةلشعبوليسالعالمل!ثعوبقدم!محمداأنوالواقع

قبل.منبهايسمعوا

حتىجديد،بدينيأتلمبأنهاليهودلإقناعالجهدكليجهدفنجدهالسلامعليهالمسيحعنأما

اليهودية،التعاليمتحريفإلىيهدفنبوةمدعىأنهيظنونكانوافقد.نحوهوشكوكهممخاوفهميزيل

الإصحاحمتىإنجيلفىالواحدبالحرفجاءفقد.جديدةوتحاليمبقوانينعيسىيأتلموبالتالى

بللانقضجنتماالأنبياء.أوالناموسلانقضجنتأقتظنوا"لا17الفقرةمنابتداءًالخامس

منواحدةنقطةأوواحدحرفيزوللاوالأرضىالسماءتزولأنإلىلكمأقولالحقفإقلأكمل

جاءبل،جديدةتعاليمأوجديدةبرسالةعيسىياْتلمأخرىبعبارة"الكليكونحتىالناموس

التعاليمبهيعهـشفذالطقوسبجميعيقومكانأنهذلكعلىوالدليل.السابقةاليهوديةالتحاليمليؤكد

ومحترمموسىعلىنزلتالتىالح!ثربالوصايايعملكانلقد.اليهوديةالشريعةهدىعلىويسير

صومتصوملالماذاقانلا:إليهمشيراأصبعهيهودىرفعأنالأياممنيومفىيحدثولمويقدسهالسبت

يبنبالحوارأبدًادانمايلصقوكاكانواحُهموهى؟خبزقطعةتقطعأنقبليديكتغسللالماذاأو؟اليهود

سبقوهالذينالأنبياءشريعةعلىحافظ،بيهوديتهمؤمنكيهودى،أنهوالحقالسلامعليهبعيسىوليس

ذلكوعلىومحمد،موسىمثلجديدةبشريعةيأتولمجديد،بدينيأتلمعيسىأنبمعق.وتعاليمهم

ومثله.)بموسى(شبيهمح!ذاأنحينفىله،شبيفاوليسموسىمثلليسعيسىيكون
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علىقتلالمسيحيونيدعيهماوفقعيسىولكن،طبيعيةميتةومحمد،موسىمنكلمات-7

وليس)موسى(مثلمحمديكونذلكوعلىالسماءإلىرفع،الكريمالقرآنووفق،الصليب

)موسى(.مثل()عيسى

مثواهكانللمسيحيينطبقاعيسىولكن،الأرضفىبصومحمد،موسىمنكلجثماندفن-8

فلا.عيسىأماموسىمثلمحمديكونوبالتالىالسماء

شرحناأنبعدواليهودللمسلمينالاْكبرالجدبينالعلاقةهىنبرزها،أنمجبنقطةوهناك

التثنيةسفرمنعشرالثامنالإصحاحمن18الفقرةفى()التوراةفىوردتالقالعبارةمننفهمهما

مننبثالمأقيم"الفقرةتقولإذ(إخوانهم)وسطمنعبارةهىالعبارةوهذه،مثلكبكلمةوالخاعة

عنترجمتإذاالفقرةوهذه"بهأوصيهمابكلفيكلصهمفمهفىكلامىواجعلمثلكإخوانهموسط

أخواتهمبينمنرسولاأبعث"ولسوفوالمعقوليةالاتزانإلىأقربمعنىتعطىالإنجليزىالنص

وشعبهإبراهيمتمنىوهى*صك!ع!مك!!كلمةالإنجليزيةالترجمةاستخدمتلقد"مثلكيكون

ينحدرونأخواتأوإخوةتعنى3"س!5"!اكلمةإن،*سك!ص!+ع!!3"س!+ه"!بينوالفرق

المواطنينأوالوطنبنىأوالمقربينالأصدقاءعلى()إخوةتطلقومجازًياواحدأبأوواحدةرأمأبمن

الجماعةأوالصثيرةأفراد.علىتطلق*صك!ص!8+ع!!كلمةولكنعنصرا،المتساوينالرجالأو

الذىالمعنىهذاضوءوفىفروعها،تشتتالتىالقبليةأوالحرفيةأوالمهنيةأو،الحزبيةأوالدينية

شعبةشكدونتعق*ع!ع!+ع!!كلمةنجدالكلمتينتفسيرفىالإنجليزيةالمعاجمإليهاأشارت

وقدالعربأوإسماعيلأولادتعنىوبالتالىوإسحاق،إسماعيلأنجبالذىإبراهيمذريةمنأخرى

أنجبتوقدالمصرية،وهاجر،سارةزؤجانلإبراهيموكان،اللهحبيبباْنهإبراهيمالتوراةوصفت

التكوينسفرفىجاءماالبكرهوإسماعيلأنيثبتومما،إسماعيلالبكرابنهإبراهيممنالأخيرة

هاجر،ولدتهالذىابنهاسمإبرامودعاابنالإبرامهاجر"فولدت15الفقرة16الإصحاح

وبهيعابنهإسماعيلإبراهيم"فأخذالسفر،نفسمن23فقرة17الإصحاحفىوجاء".إسماعيل

لحمفىختنحينسنةعشرةثلاثابنابنهإسماعيل"وكان25الفقرةفىجاءثم"،بيتهولدان

".الختانعهديسمىماهذاأيضصاإبراهيمختنعينهاليومذلكوفىغرلته،

و!ذهوابنههوختنعندماأى،الربعلىالعهدأخذعندمالإبراهيمالوحيدالابنإسماعيلكان

سارةإنلهادلهفقالله.خادمًاإسماعيليعيشأنوتعالىسبحانهاللهإلىإبراهيمسيدناطلبالمناسبة

،بعدهمنذريتهومعدانصلعهذاوسيكونمعهالعهدوسأقيم)إسحاق(تسميهولدًالكستلدامرأتك

ىأ)إبراهيم(هوواحدلرجلابنينكاناوأنهماإسماعيلمنأصفركانإسحاقإنذلكمنويستفاد

.إخوانسك!!لاصك!ص!7فهمالسنينمناتبعدمنهماكلذريةأماإخوةكانا

فى،الآياتبهيعفىإسحاققبلالقرآنفىوردقدإسماعيلسيدنااسمأنالحقيقةهذهيؤكدوكا

أنهمنهاعدةأمورعلىيدلإسحاققبلإسماعيلوذكر)وإبراهيم!والنساءعمرانوآلالبقرةسورة

سيدنااسمبعدإسحاقدونإسماعيلاسموردكذلكسنا،أكبركاقوأنهاللهعندالأولويةلهكانت
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لهتسمحتكنلممكانتهأنأوعندثذ.ولدقديكنلمإسحاقأنعلىيدلمماموقعينفى)إبراهيم(

منيلىماالترتيبفىإسحاققبلإسصاعيلاسمورودمنأوردنا.ماعلىودليلناالعصلفىبالمثاركة

الحكيم:الذكرآيات

.وإسحاقوإسصاعيل،،إبراهيمإلىأنزلوماإليناأنزلوماباقهآمنامرقولوا+1الآيةالبقرة-1

..."والأسباطوشتوب

وبعقوب...9،وإسحاق.وإسماعيلهإبراهيمإنتقولونمرأمالسورةنفسمن014الآية-2

لىاسماعيلإبراهيمعلىأنزلوماعليناأنزلوماباقهآمناهرقل84الاَيةعمرانآل-3

هـاسحاقا.001

إبراهيمإلىوأوحينابعدهامنوالنبييننوحإلىأوحيناكماإليكاًوحيناإإنا163الآيةالتساء-4

وإسحالى...،هـاسصاعبل

لسميع"ربإنوإسحاقإصاعيلالكبرعلىلىوهبالذىقهمرالحمد93الآيةإبراهيم-5

ا&عاء،

إبراهيمسيدنااسمغيرالقرآنفىيسبقهولمإسحاققبلدانئاوردقدإسماعيلاسمأنوالواقع

ألافيجببعدهمنذريتهمعثمدانماإسحاقمعالعهدإقامةمنإليهأشارتوماالتوراةناحيةمنأما

بعدكتبتوقدومحررةموضوعةبلوتعالىسبحائهاقهمنمنزلةليستأيدينابينالتىالتوراةأنننسى

اليهودمنكاتبي!اأنولاشك،شفهيةرواياتومنشتىصحفمنسنةونهسينبماثتينموسىموت

ذريتهمعثمدانماعهذاويكونإسحاقمعالحهديقيماقهبأنالَادعاءتثبيتعلىالحرصكلحرصوا

التىالأخيرةالأسفارخاصةالاْسفارهذهكتبتمتىالتاْكيدوجهعلىأحديعلمبىلاهذابعدهمن

من،خاصةوإسحاقإسصاعيلموضوعإلى،ولنحديقظةبأصلامتكونماأشبههىفبواتإلىأشارت

.إخوانأوإخوةكلمةاستخدامناحية

61الإصحاح،ينالتكوسفرفىونجدالصبهمإسماعيلوأولاداليهود،همإسحاقأولادكان

جميعوأمامعليهواحدكلويدواحدكلعلىيد.وحشئاانسانايكونإسماعيلأى"وأنه12فقرة

فقرة25الإصحاحفىجاءكاجميفاإخوتهأمامإسماعيلماتفقد.النبوةوصدقت"يسكنإخواته

وسكنوا.قومهإلىوانضموماتروحهوأسلمسنةوثلاثونوسبعمانةإصماعيلحياةسنو)وهذ.18

الفقرةهذهوتربهةنزل(أضواتهبهيعأمامأشورنحوتجىءحينماممرأمامالقشورإلىحواليهمن

وأسماءأسماؤهموهذه،إسماعيلأبناههم"هؤلاءيقولإذمعناهالنايوضحالإنجليزىالنصمن

مانةعاشفقد،إسماعيلحياةسنواتهىوهذهأمةأميرولكلأميرااعشراثقوهموقلاعهممدنهم

القشورإلىهافلامنوارتحلواحولهمنالشعبوالتفوماتالروحأسلمثمسنة،وثلاثينوسبعًا

يعنىإخوانوكلمة"إخواتهجميعحفورفىتوفىوقدآشور.بلادنحواتجهتماإذامصرأمامهى

.إسحاقأولاد
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سفرفىوردتالتىالنبوةهذهأنرأيىومنوالسلامالصلاةعليه)محمد(إسماعيلذريةومن

اقهأنإلىوضوحبكلاًشارتوالقتفسيرهابصددنحنوالق18الإصحاحمن18الفقرةالتثنية

بينمنبل،ظهرانيهمبينمنولا)إسرائيل(،أبناءمنوليس،موسىمثليكونرسولاسيبعث

وأمأبمنعربىوهو،والسلامالصلاةعليهمحمدسيدناعلىتنطبئالعرببينمنأىأخواتهم

مانتساءلوهنا".بهأوصيهمابكلفيكلمهمفمهفىكلامى"واجعلفتقولالنبوةتذهبثمعربيين

وأتعديلأوتحريفدونيرددهأنفمهفىكلامىاجعلكلمةمنالمفهومأفمهفىكلامىسأجعلمعنى

منعليهأنزلمامعهيستعيدوالحينالحينبينوكانمحمدعلىالوحىنزلوهكذا،نقصانأوزيادة

فىدخلأىلسواهأووالسلامالصلاةعليهلمحمديكنولم،المناسبمكانمافىالآياتويضع،القرآن

،.لحافظونله)وانايعدلأومجرفلمالذىبنمهاناهيك،القرآنآياتترتيب

فىالقرآنعليهأنزلعندماالأربعينناهزقدكانوالسلامالصلاةعليهمحمداإنالتاريخلناويقول

وأمره،رمضانشهرمنوالعشرينالسابعةالليلةوفىمكة،مدينةشمالأميالثلاثةيبعدكهف

يقرألاأميْا،كانفقد،بقارئأناماقالخمثيتهوفىمحمدفخافيقرأأنمبينعربوبلسان()جبريل

الردبنفسفرداقرأ،كلمةعليهجبريلفكررمتعلمًالستأىبقارئأنامابجملةوعنى،يكتبولا

نأأىوراءهيكررأنهناالمقصودأنوالسلامالصلاةعليهفيدركاقرأ،جبريللهيقولمرةولثالث

الأولىالاَياتقرأوهكذافمهفىاللهوضعهاالتىالكلماتيرددمحمدأخذوبالفعللهسيقولهمامجفظ

الاْكرم،وربكاقرأعلق،منالإنسانخلقخلق،الذىربكباسمأاقرأوهى(العلق)سورةمن

،.يعلملمماالانسانعلم،بالقلمعلمالذى

الآياتهذهقرأأنوبعد،والسلامالملاةعليهمحمدعلىأنزلماأول،الخمسةالاَياتهذهوكانت

يرتجف-خانفْامنزلهإلىعادثمقليلافسكنوسلامهاقهصلاةعليهمحمدأماوانصرفجبريلتركه

زوجهوراحتنحدعهفىورقد"زملوق"زملوق)خدمجة(لزوجهوقالكلهجسدهيبللوالعرق

لهجبريلقالهوماحدثلمالهاشرح،خوفهوزالوعيهإلىعادولماوشفقتها،بحنانهاترعاهالمخلمة

وهذابه،يلحقبضرريسمحولنيرعاهسوفوتعالىسبحائهادلهأنوأكدتبهوآمنتفصدقته

دعئاكانفلوصدقهعلىدليلعرقاويتصببيرتجفخديجةإلىوذهابهادلهرسولمنالتصرف

العرقولكنبه،ويتظاهرالخوفمناالفرديدعىقدعرئا.يتصببحتىالنفسيةحالتهتأثرتما

ذهابثمأراد،ماإذايقفأومنهيتصببالعرقيجعلبأنفيهايتحكمأنيستطيعلابيلوجيةظاهرة

دعوتهلأعلندعئاكانولو،وأمانتهصدقهعلىآخردليلإليهالناسأقربوهىزوجتهإلىادلهرسول

إليهالناسأقربإلىأولايذهبولا،إليهمأرسلهاقهبأن،الكعبةروادأمامأوالناسمنبههورأمام

أمانتهعلىدلوالسلامالملاةعليهمحمدفعلردأنوالواقعهوالطمأنينةوالحنانالسكينةملتمسًا

وصدقه.وإخلاصه

فيكلم،كلاممنفمهفىيوضعمايرددوالسلامالصلاةعليهومحمدسنةوعثرونثلاثمضت

من-الناستجمعالوقتوبمرور،التثنيةسفرفىوردتالقالنبوةفىجاءكا،اللهبهيوحىبماالناس
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سيقانعلىبتسجيلهافأمر،عليهنزلتالتىالآياتزادتأيفاالوقتوبمرور،دينهفىودخلواحوله

يحفظونالمسلمينمنالخلصاءراحكا.الحيواناتأكتافعظامألواحوعلىالحيواناتوجلودالشجر

معهوأعادرمفان،شهرفىمرةمنأكز)جبريل(عليهنزلمماتهوقبل.آياتمنعليهميلقيهما

.الآنهىوكمامرةلاَخرآياتهمرتئاكلهالقوآن

فمهفىوضعتكلماتبل،صنعهأوابتكارهمنليستبكلماتينطقأنهوالواقعفىأوحىومعق

فمه".فىكلامى"واجعلبحثناموضعهىالتىالنبوةفىجاءكما

فىوردتالتىتلك،غيرهدونوالسلامالصلاةعليهمحمدإلىتشير()التوراةفىأخرىفقرةوهناك

يدفعأو"اليسوعيينتربهةفىجاءتكاوهى12،الفقرةوالعشرينالتاسعالإصحاحأشعياء()سفر

قليلاتختلفالتربهةوهذه(،،الكتابةأعرفلافيقولهذااقرألههـلقالالكتابةيعرفلالمنالكتاب

يلى:كاوترجمتهاالأنجليزيةالتوراةفىجاءعما

"،بقارئأناما:فيقولتقرأ،أنأرجوكاقرألهوقيليقرألامنعلىالكتابأنزلنا"وقد

جاءمامعفيتفقالإنجليزىالنصأما.اكتبإلىاقرأحورتإذركيكةاليسوعيينتربهةأنونلاحظ

وسلم.عليهادلهصلىمحمدشأنفىالقرآنفى

الميلادمنالسادسالقرنفىحقادلهعندمنمنزلعربىكتابوجودعدمإلىهنانثيرأنهـمجب

منأىأيدىعلىوالكتابةالقراءةيتعلملمأمئارجلاوكان،ادلهإلىيدعووأخذمحمد،جاءأنإلى

اقه.علمهبلالناس

الأولفعلهردوكانالنورجبلباسمالآنمكائهيعرفالذىحراءغارفىتجربةطلمحمدوكان

نشيرأنونودأشعياء،لسفر92الإصحاحمنعشرةالثانيةالفقرةفىجاءتالتىالنبوةلهذهمصدائا

ترجمةحسبعلى"دفمنا"أو"وأنزلنا"و"واقرأ"""الكتابهىالنبوةهذهفىكلماتبعضإلى

الناسياْيهاإقل158الاَيةالأعرافسورةفىالقرآنفىجاءبماالكلماتهذهنقارنثماليسوعيية.

بادتهفآمنواوكليتمجيىهوإلاإلهلاوالاْرضالسمواتملكلهالذىجميغاإليكماقهرسولإفى

بينالمعنىفىتثائهانجدونحنخهتدونألعلكمواتبعو"وكلماتهبالتهيؤمنالذىالاْمىالنبىورسوله

فىاشتراكهماثمالأمىالنبىوصفهامنالايةهذهتناولتهومالأشعياء92الإصحاحمن12الفقرة

أرجوككلمةخاصةْالإنجليزيةللتربهةاليسوعيةالترجمةتطابقعدمأنا.القرآنومعناهالكمابكلمة

اللاتينىالنصفىواردةولكنهاالعبرىالنصفىواردةغيرالكلمةهذهنجدفنحنتقرأ،أن

أنا"مأوكلمة،المعدلةالنمطيةالنصوصمعكذلكول*ه!،3*هأ3"صحاباسمالمعروفالكاثوليكى

الإنجليزية.الترجمةكلماتنفسوهىمرتينالجبريل(طمحمدهار"بقارئ

ضل)ما:فيقولتبرسولهادلهيصفحيث.النجمسورةفىأخرىآياتبعضنتصفحودعنا

تدلآياتوهى،،القوىشديدعلمهيوحىوحىإلاهوإن،الهوىعنينطقوماغوىوماصاحبكم

هوبلابتكارهأوكلامهمنليسمحمدبهنطقماوأن،وتعالىسبحانهاللههومحمذاعلمالذىأنعلى

إليه.بهأوحىوحى
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علىالانطباقكلينطبقاننجدعماوأشعياء،التثنيةسفرىفىالواردتينالفقرتينجمعناماوإذا

ضحىقدالمسيحأنزعمعلىذلكفىالمسيحيونخالفناوإنصتىله،وصفاكتباوكاْنمامحمدسيدنا

يثيرونالذينلمؤلاءاحتاطقدوتعالىسبحانهاقهأنولاشكالخطينةمنالإنسانيةلينقذبنفسه

التثنيةسفرفىيقلألمبالانتقامالقديمبالعهدجاءماحدعلىأوالثديد،بالعقابفوعدهم،الشكوك

الذىلكلامىيسمعلاالذىالإنسانأن"ويكوناليسوعيينترجمة18الإصحاحمن91الفقرة

كالتالىمعناهانجد،الفقرةلنفىالإنجليزيةالترجمةتصفحناوإذا"أطالبهأناباسمى)نبى(بهيتكلم

النسخةأماباسمىبهاينطقسوفالقكلماقإلىيستمعلامنسأحاسبأقمجدثولسوف

".المنتقمأكون"ولسوفالتاليةبالعبارةالفقرةهذهتختمفهىالكاثوليكية

إلىيستمعوالمإذاوالانجيل،بالتوراةيؤمنونالذينمعيتسامحلنوجلعزادلهأنذلكومعنى

انتظارفىزالواماالمسيحيينفنجدالجديدالعهدعنأما!مح!دالكتابعليهاللهأنزلالذىالنيى

يشيرما25،-91فقرات،الأولالإصحاحيوحناففي!كموسىرسولإلىتشيرالتىالنبوةتحقيق

أورشليممناليهودأرسلحينيوحناشهادة)وهذهتقولإذ.بالمسيحليسالسلامعليهعيسىأنإلى

أنتأماذاإذافسألوه()المسيحأنالستأفىآقرينكر..وأفاعترفأنتمنليسألوهالاويين(كهنة

و%إليابأنتقولنبوءةاليهودلدىكانفقدلا،أجاب؟أنتأئبىسألوهولماأنا،لستفقالإليا؟أ

متى)انظرقالإذ،اليهوديةالفكرةهذهعيسىسيدناأكدوقد،المسيحقبلياْقإلياس

شبئ،كلويردأولأيأقإيلياإنالموقاليسوع"فأجاب13(12.)11.الفقرات17،الإصحاح

أيفاالإنسانابنوكذلكأرادوا،ماكلبهعملوابليعرفو.،ولمجاءقدإيلياإنلكمأقولولكنى

اليهوديكنلمالجديد(اللعهدوطبقًاالمعمدان،يوحنابعقكانإنهالتلاميذفهمحينئذ،منهميتألمسوف

وصادفواعميقةبأبحاثقامواولقدمنتظرمسيحأىيقولهاقدالقالكلماتيبتلعونبحيثالغفلةمن

91.02،21.الفقراتفىيوحناإنجيلالحقيقةهذهولؤكدالمنتظر،المسيحعلىليعثروابهةصعوبات

ليسألوهولاولينكهنةأورشليممناليهودأرسلحين)يوحنا(شهادةوهذه،الأولىالإصحاحمن22،

مسيحانهناكيكونأنيمكنلاإذطبيعىهذا(،المسيحأنالست)أقوأقرينكرولمفاعترفأنتمن

بالمسيح.ليسزكريابنمجيىالمممدانفيوحناالمسيحهوعيسىكانفإذا،الوقتنفسفى

قدمجىأوالمعمدانيوحناأنذلكومعنىأنا،لستلهمقالإلياسهووهلكنيتهعنسألوهولما

ونخرج.إلياسأنهيوحنانفىحينفىإلياسهويوحناأنالأخيرأعلنإذ،السلامعليهعيسىناقض

دتهحاشاأقولوهناالصدقيقللممجيى،-يوحناأوعيسىأحدهماأنالأول؟أمرينبأحدذلكمن

شهدلقدما.مكانفىتحريفأوخطأهناكيكونأنالثاقوالأمرصادفا،كلاعمايكونأنلابدإذ

متىإلىالمنسوبالإنجيلفيقولإسرانيلبنىأنبياءأعظمكانالمعمدانيوحنابأنالسلامعليهعيسى

المولودينبينيقململكمأقول"الحق11،الفقرة11الإصحاحفىالسلامعليه()عيسىلسانعل

".منهأعظمالسمواتملكوتفىالاْصغرولكنالمعمدانيوحنامنأعظمالنساءمن

أرسلهرسولًاوكان،بالقرآنجاءك!االسلامبمليهمجيى3باسالمعمدانيوحنايعرفونوالمسلمون
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المسلميننحننجرؤفكيفاللهرسلأجلمنبأنهويقررونالسلامعليهعيسىيعرفونكا،تعالىالدّ

فى.حلالهاليجدواالمسيحيينلإخرانناالمشكلةهذهنتركوبالتالى.الصدقبعدمأحدهمانصفأنعلى

أنهوالحلأنالنهايةفىمجدونوقد،السنينمنكبيربحددعيسىرحيلبعدكتبتالتىكتبهم

إخفاءهاالبعضيحاولالروايةفىأخطاءبعضوقوعإلىأدىممامحرفأيديهمبينالذىالإنجيل

إلىمقالتحت7491سنةديسمبر03فىالصادرةالتايمزمجلة)انظرالسوداء.عيسىبأقواليسميهبما

الواردة00005اد)الاْخطاءعنمجانيةنسخةتطلبأنوتستطيعالإنجيلفىالحقيقةوردتمدىأى

سبتمبر8بعدق"ح3،دةذأ8!فأأح؟4*ولالمسيحيةاليقظةمجلةفىنمثرمماطبعها،أعيدوالقالإنجيلفى

سأللقداليهرد،حاخامات-ق(المعمدان)يوحناردنعرفأنيهمناكم!لمينونحنهذا5791(،

هى:بالنفىعليهاوأجابأسئلةثلاثةالمعمدانيوحنااليهود

)المسبح(؟أنتهل-1

(؟)إلياسأنتهل-2

(؟)الرسولأنتهل-3

يؤكدالأسنلةهذهوجودأنغيرسؤالينفىالثلانةالأسنلةهذهيدمجونالمسيحيةفلاسفةولكن

الاْسئلةهذهمنسؤالأتمثلمنهاوكلالاْخرى،عنتختلفمنهاكلاليهود،لدىنبواتثلاثوجود

فقرةالأولالإصحاحيوحنا)انظرالمعمدانليوحناالههودقالهمانصنعيدأنمنضررولاالئلاثة

)25

ويبدو(،النبىولا-3إيلياولا-2المسيحلست-1كنتإنتعمدبالكفمالهوقالوا)فسألوه

الثلاثة:النبواتهذهتحقيقيتوقعونكائوااليهودأن

(.)المسيحقدوم-1

(.)إلياسمدوم-2

(.النبى)قدوم-3

نجد،والشرحالفهارسذاتمنزلةأنهاالبعضيرىالقالكتبمنكتابأىطالعناوإذا-

وهى25،الفقرةالأولالإصحاحيوحنافىوردتكماالرسولهذاأورسولكلمةلمعنىتفسيرات

هذهوفى18،الفقرةإلى1هالفقرةمن18الإصحاح()التثنيةسفرفىوردت()نبوةإلىتشيركلمات

وأ،اليسوعيينالآباءترجمةالتثنيةسفرفىجاءماحسبعلىالنبىذلكأو)نبى(كلمةوردتالفقرات

رسالةصاحبفالأخير،ورسولنبىبينفرقوهناك،الإنجليزيةالنسخةفىجاءك!ارسولكلمة

اتباعإلىبالدعوةكلفرسولعلىنزلتأنوسبقإليها،يدعوعامةبمبادئيبثرالذىالنبىبخلاف

كلمةوفسرناش،محمدهوالنبوةهذهمنالمقصودأنعلىمضىفيمابرهناوقدالمستقيمادلهصراط

لا"وباْدلةالسلامعليهكموسىبلمريمبنعيسىكالمسيحليس!محمذاأنعلىوبرهنامثلك

خلف.منأوأماممنالباطليأتيها
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والكاهنالسلامعليةعيسىبينطويلأحديثًاهـناْباإنجيلمنوالتسعونالسابعالإصحاحوأورد

أحلأنأستحقلاالذىذلكأراهأنعلىادله"أنحمقائلأ:محمذاإلىعيسىفيهأشاروالملكوالحاكم

".وبركةرحمةإنهحذائهرباط

فلناقه،بارككمنيايوعيانفسكتزعجلاواحد:صوتفىوالملكوالحاكمالكاهن"فأجاب

أمرايصدرولسوفنحلمهبماالروماقالثيوخلمجلسنكتبفلسوفأخرىفتنةأيامنافىتْحدث

".إلهابنأوإفايدعوكأنفردكلعلىمجرمإَمبراطوريْا-

"-يطلعأنيأملفالإنسانيعزينىلاهذا"كلامكممحاكمنهفىقالعيسىأنبرناباإنجيلفىوجا.

هـشتشردينهيمتدولسوفعق،قيلكاذبرأىكليبددرسولمجىءفىهىوتعزيقالظلامليبددالنور

لهتكونلندينهأنيعزينىوماجميعًا،أباناإبراهيموتعالىسبحانهادلهوعدفهكذاباْسرهالعالمليعم

نقيْا.صحيخامجفظهاقهلأنالأبد.إلىيبقىفلسوف،نهاية

يرسلالنيسوعأجاب؟آخرونأنبياءهذاادلهرسولبحدسيأق"وهلقائلأ:الكاهنعليهفرد

سيوسوسالشيطانلأنمجزننىماوهذ!الكذبةالاْئبياءمنكبيرعددسياْقولكنرسلًا،بعدهمنادله

إنجيلى(.وراءفيتسترونالحادل،ادلهحكمةفىفيجادلونلهم،

العدل"من:يسوعأجاب؟"الحادلادلهمنبحكمةالكافرونهؤلاءيجىء"كيفهيرودفأجاب

أبذادالاكانالعالمإنلكمأقولوعليه)دينونته(أكذوبةفىيحتقدخلاعهحقيقةفىيعتقدلامنأن

".شبيههيحبالشبيهلأنوأرميايوشعأيامشاهدناكاالكاذبينومحب.الصادقينالأنبياءيمتهن

اسم"إن:عيسىفأجابأمجيئهعلامةهىوما؟المسيحهذايدعىوبماذاالكاهنسألوعندئذ

الرسولهذانحاطئاادلهقالكوقبهاءفىووضعهاروحهخلقعندماادلهسماهفقدعجب()المسيح

هديةلكوأقدمهاالمخلوقاتمنحاشدةوجموغاأبهعوالعالمالجنةأخلقأجلكفمنمحمديااصبر

وتكونونحلغا،رسولىستكونالعالمإلىأرسلكوعتدماألعنهيلعنكمنوكلأباركهيبارككمنوكل

محمد".المباركاسمهإنأبذا،إيمانكيهنلنولكنلتهنان،والأرضالسماءأنحتى.صادقةكلمتك

لتنقذيغاسرتعالمحمديارسولكلناأرسل)ياربقائلينعالصوتفىيتضرعونالجمعراحثم

علماالاْناجيل،منبغيرهأسوةالكنيسةتحتمدهلمالذىبرنابا()إنجيلفىوردماهذا(وتخلصهالعالم

)الباباأصدرهمنشورضنبرنابا()إنجيلذكروردفلقدمحمد()سيدنامجىءقبلووجدكتبباْنه

اهذاعدوروكانبرنابا(،2)إنجيلضصنهامنوكانقراءكا،صرمالقالكتببيانفى(الأولجلاسيوس

الميلادى.الخامسالقرنأواخرفىالمنشور

عندماونحن،العالمينإلىونبيًارسولأ!بمحمدتنيىوالانجيل،التوراةمنعديدةفقراتوهناك

أكيدةمعلوماتنضعإنما،المختلفةوالأسفارالإصحاحاتفىأرقامهاإلىصثيرينالفقراتهذهنورد

هذهبهبشرتمنتظرًاونبئارسولأش)محمد(تعنىأنهافىتفسيرأوتأهـللإلىتحتاجلاالقارئأمام

فىالتثنيةسفرفىجاءمافسرناأنبحدمنهاعددإلىنشيرولسوف.السنينبمئاتقدومهقبلالفقرات
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الرغمعلىأثسياءسفرمن92الاصحاحمنعثرةالثانيةالفقرةفىجاءرماصثر،الثامنالِإصحاح

واضح.ظاهربشكلبنمحمدبمقدأفيهالاشكبعباراتكلاهماأنباْقدالسفرينهذينأنمن

النصعننترجمهاعبارةنجد2،الفقرةوالثلاثينالثالثالإصحاحالتثنيةسفرإلىرجعناماذاواٍ

ذكرتلقد،المضمونفهمعلىيساعدلااليسوعيينالآباءتربههالذىالعربىالنصلأنالإنجليزى

نورةوتلألأساعير،منعليهموأشرقسيناءمنالربجاءلقدموسىوقال:يلىماالثانيةال!نقرة

سلمها،نورانيةشريعةبيمينهوأعطى.قديسآلافعشرةبهأحاطوفدجاء-فارانجبلمنبقوة

جبلعنأما،لعيسىالإنجيلأعطىلأنهوبسعير،لموسىالتوراةأعطىاللهآنبسيناء،عنىوقد

محمدعلىالرسالاتجميعجبتالتىالأخيرةرسالتهوتعالىسبحانهادلهأنزلإذ،واضحفالمعنى،فاران

وتقع،الرسولجدإسماعيا!سكنهامنطقةهى-فارانهىمانتساءلولعلنافارأن،جبلوموطنهبب

نأعلىنستدلأننستطيعكيف3شووحراء،وقيعانقبيسأبوهى،المكرمةبمكةجبالثلاثةبين

؟!الرسولجدإسماعيلرابنههاجرزوجهمعإبراهيمإليهاذهبالتىالاْرضنفسهىفاران

)بسيدناتزوجتقدكانتهاجرلأنتقولإذنفسها،التوراةفىوردقدهنانوردهالذىالدليل

ترضىأنفأرادتتلدولاتنجبلاعاقرًاكانتسارةلأننسلألهلتنجبسارةبموافقة(اهيمإبر

،لأولادهأمًالتكونالمصريةهاجرفوهبتهرسالتهيحملصلبهمننسلإلىيتطلعكانالذىزوجها

نأبعدخاصةسيئةمعاملةالمصريةهاجرتعاملوراحتوالحسدالغيرةأصابتهاامرأةكأيةسارةولكن

علىيعطفبالأبوةيشعرإنسانكأىإبراهيمفكان!محمدجدإسماعيلسيدنالِإبراهيمأنجبت

جامفصبتالنهرينوراءمنجاءتالتى،زوجتهسارةصدرأوغرمماحياتهفىحياتويرىالوليدابنه

فلمالكهولةبلغتقدأنهابرغملسارةمطيغاادلهأرادهلأمرإبراهيمسيدناوكانهاجرعلىغضبها

نأسارةفطلبتسارةوبينسنة(عشرةبثلاثإسحاقأخاه)يكبرالبكرولدهأمهاجربينيتدخل

وعربلقعمنطقةإلىهاجرذهبتوبالفعل،بإسماعيلحبلىوكانتالواسعةادلهأرضإلىبهاجريرحل

عنمتربها01الفقرة16الاصحاحالتكوينسفرفىجاءكمالهاوقالالربملاكلهاتجلىحيث

وكانالعدد(.يحصيهلاحقمضاعفةأضمافافأضاعفهنسلكمنأكنر)سوفالإنجليزيةالنسخة

فىالربملاكبشرهاوقدهناكتلدحتىسارةمولاتهاإلىالحبلىوهىيعيدهاأنحاولقدإبراهيم

رجاءكسمعاللهلأنإسماعيلتسميهوسوفولدًاوستلدينحاملإنكلك)ب!ثرىمعهاحديثه

أماميسكنولسوف،الجميعويطلبهأحدًا،يخشىلابر"لاالبأسشديديكونرلسوفله،واستجاب

سيدناأن"يبدو16(،إصحاح(التكوينسفر)من1112.)الفقراتوبحفورهمإخوتهجميع

إلىرعادفارانبمنطقةيةالبرفىإسماعيلأمزوجهتركعندماشديدينوحزنبوحدةشعرقدإبراهيم

وسكنفكبرادلهرعاهالذىإسماعيلابنهفىعثرةالثلاثةالسنواتطيلةيفكروكان،سارةزوجه

ويقولالتكوينسفرمنعثرالسابعالإصحاحمن01الفقرةفىجاءكمايطمننهوراح!فارانبرية

أضعافًانسلهمنوأضاعفأباركهفإقوأبشرتصرعاتكإلىاستمعتفقدإسماعيلعن)أماله

الخالقيعزيهكذلكعظمىأمةنسلهمنواجعلأولادهمنأميراعث!رباثنىأرزقهولسوف،مضاعفة
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31الفقرة21الإصحاحالتكوينسفرفىلهفيقولأخرىمرةخاطرهويطيبوتعالىسبحانه

منطقةإلىبهايرحلأنقبلوذلكصلبكمنلاْنهأمةإسماعيلجاريتكابننسلمنأجعل)ولسوف

(.مباشرةفاران

أمةمنهوبحعلنسلهمنيكثرباْناللّهوعدوالذى!،لمحمدالأكبرالجدإسماعيلهوهذا

عظمى.

اللهمنرسولًاء!رِوبمحمدمبثرةوالإنجيلالتوراةفىوردتالتىالمختلفةالنبواتنتتبعأنويمكننا

سفرمنالإنجليزىالنصعنمتربهًا17،إلى13منالفقرة21الإصحاحفىجاءفمثلأ،تعالى

قفرهافىتسكنينولىلأول!ص!رل،الدادانيينقوافلفياالعبءالعربيةالجزيرة"تحملأشعياء

منفروافقدمعه،ومنالمهاجرهذاإلىالخبزرأحضرواعطشار،فهولهالماءاحضرواتيما،أهالىويا

ولنلى()الربقالهكذاوكربها،الحرربمصائبومن،للضربالمهيأةوالأقواسالمشرعةالسيوف

منالأشداءالأسهمأصحابمنرماتهفلرلتتشتتطقيدارمجديخبوحتىالهجرةسنواتمنسنةتمر

هذهفىغريبةكلماتبعضمعنىإلىنثبيرأنوجديرذلك".أرادإسراثيلربلاْنقيدارأولاد

منطقةفهىتيما،بلادأماظمحمدسيدناأجدادأحدكان()ددانيمإنيقالددانيم،كلمةأوالاالفقرات

بهمافيعنىالمهاجروإلىالهجرةإلىالإشارةأماإسم،عيل،أولادويسك!ها،تميمبنباسمنعرفهاعربية

ع!.الكريمارسولناأجدادفأحدقيدارأمايك!،محمدهووالمهاجريثربإلىالهجرة

منفاتما)فلتسمعوا12-9منالفقرةوالاْربعينالثافىالإصحاحفىأشعياكلامفىونجد

منادلهواضكرواجديدةتسبيحةدلهسبحوابنبئه(،أنبئكميأقأنوقبلآت،وماهوفاتقدأشياء،

وتسكنونها.والجزائرالبحارعلىوتعيشونالبحارعبابتمخرونيامنأئتمأقصاهاإلىالأرضأقصى

وليرفعوا،والبطاحالجبالسكانويسبح)قيدار(وقرىمدنتسبيحها،والمدنصوتهاالبريةولترفع

جبار.قوىوتعالىسبحانهفادكّ،الجزرفىلهداعين،ادلهاممجدينالجبالأعلىمنأصواتهم

أعلىمنأىالجبالفوقمنالصوتورفعبالتسبيحالاْذانعنكنىأنههنا،الجديدةوالنقطة

إلىالدعوةفىجديدنهجمنالإسلامبهجاءماهووهذا،القرىأوالمدنأوالبريةفىسواءالقمم

تعنىإنماوالقرىوالمدنوالبطاحوالجبالوالجزرالبحارإلىوالإشارةالأذانيعنىهنافالتسبيح،الصلاة

إلىالدعوةكذلككاليهود.الناسمنلفنةوليستللعالميندعوةأنهابمعنىومغاربهاالأرضمشارق

ثمذلك،ضابهماأوالطبولأوالاْجراسطريقعنلاالإنسانصوتطريقعندعوةالصلاة

نهجإلىأشارتقدالفقراتهذهوكأنظ،محمدسيدئاجدودْأحدقيدارإلىالإضارةالتوراةأعادت

مثل:واحد،كرجلالصياحطريقعنالحربإلىالجنودودعوة،الصلاةإلىالناسدعوةقجديد

يقومكانوالذىالجهاد،إلىإشارةوهىاطربيخوضونعندماخاصةأكبر،اللهأو،لبيكاللهملبيك

قيدار،بهيقومكانوالذىالجهادإلىأشارتثم،وتعالىسبحانهالرحمنأجلمنهووتابعوهقيدار،به

والأربعينالثاقالاصحاحمنالتاليةالفقراتأشارتثم،وتعالىسبحانهالرحمنأجلمنهووتابعوه

"ولسوفالإصحاحهذامن17الفقرةفىجاءققدوالصورالاْصنامعبدةالوثنيينإلىأشعياءمن
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هذهأنواعتقدواوالمنحوتةالمنقوشةالصورفىاعتقدوالأتهموعارخزىوكلهمالقهقرىيعودون

إلىالمخطثينبيدسيأخذأنهوكيفاقهرحمةإلىيشيرالتاليةالفقرةوفى"آلهةالمسبوكاتأوالأصنام

حلتفقدالوعد،هذاعدقوقدالمستقيمالطريقعلىويدلهمرسولهيرسلأنبعدالصوابطريق

هؤلاءبيدأخذثم،أصنامهمفكسرمكةمحمدودخلوالعارالخزىبهموأصاطالأوثانبمبدةالمفلمة

".والفلاحالصوابطريقإلىالمخطنينالمفتونين

منوالخمسينالرابعالإصحاحمن7إلى1منالفقراتفى!محمدإلىتئيرأخرىئبوةونجد

لمأئكبرغمالجرداءالأرضأيتهاترفىالربقالالإنجليزيةمنتربهتهماتقولإذأشعياء،كتاب

مناقهيحطيكفلسوفولذاتحملىلموإنفإنكصوتككأعلىوصيحىوانثدىترنمىضيناتطرحى

.الأخرىالزوجةأعطىمماأكثرعزلتكفىالأولاد

حبالأطيلىوسغاذلكفىتدخرىول!لسكانك،ستاثريبسطونودعيهم،خيمتكمكانأوسعى

ولسوف،والملحدينالكفرةأرضأبناؤكويرثوسازا،يمينارقعتكتمتدفلسوفأوتادك،وثبقخيمتك

تأتلملاْنكلعنة،بكتلحئولنعار،أوخزىيصيبكفثنتخافىلاالمعزولةالبعيدةالمداننيعمرون

ترملك.أحزانالاَنبعدتتذكرىولنشبابكفىاستحياءمنلحقكماتنسينسوفأنككماإدا،عملًا

(،الأقداس)قدسومنقذكوليكوهواسمههووهذا(الشعوب)ربزوجكهوصنعكفالذى

العالمين.خالئالواحدةالاَلةإسرانيلتعبدهالذى

شابةكامرأةأوالهزن،فىروحهاوانغمستالدهرنسيهاامرأةالرجليدعوكمادعاكقداقهإن

.الربقالهكذاالناسرففها

معجاءهاقدإسماعيل-أنإذرسولأ،أونبئاتعطلملاْكا،المكرمةمكةالجرداء،بكلمةوالمقصود

منأنبياءيظهرلمالاْولىففى.القدسوبينمكةبينتقارنالنبوةوهذهبهمايولدولمهاجر،والدته

همعديدينباتباعالنبوةهذهفىمكةاللهوعدولقدالعديدونظهرالثائية،فىحينعلىأبنائها

ثم.النبوةهذهالمفسرونيفسروهكذاعدذا،اليهوديفوقونسوفبأخهمأشعياءوتنباْ،المسلمون

ولعمرون،والملحدينالكفرةأرضيرثونسوفمكة،أبناءأىالمسلمينباْنسبقماعلىيزيدون

وتسبحالأناشيد،وتنشدوخهلل،وتفرحتبتهجأنمكةإلىوتعالىسبحانهادلهيطلبوهكذاالمدائن

ادله،تماليملينشرسكاكا.منولزيدإسماعيلنسلمنأبنائهامنرسولْايرسلسوفلأنه.بحمده

إربنا.ابراهيمدعوةصدقتوهكذاالاْعنام،وعبدةوالملحدينالمشركينو!لكرقعتها،منويوسع

منأفندةفاجعل،الصلاةليقيمواربنا.المحرمبيتكعندزرعذىغيربوادذريتىمنأسكنتإق

أشعياءريتنبأ37(،آيةإبراهيم)سورة،يشكرونلعلهمالثمراتمنوارزقهمإليهمتهوىالناس

عنترجمتهماقالإذالنرينمابينبلادفىوكانسنةسبعمائةبنحومجيثهقبليكبممحمدبقدومأيفا

()الربمجدحلفقد،أنواركولتشرقاضهض"7إلى1الفقرةمن06الإصحاحفىالانجليزىالنص

".نوركوظهرغليك
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ثم،دامسةظلمةفىالناسوبعيشالاْرضعلىالظلاميحطسوفالوقتذلكفىأنهواعلمى

الملوكونحف،نوركبهرهموقدإليكالمشركونوياْقبك.مجدهومجلعليكنورهفيشرقالربينهض

إشراقك.ضياءراعهموقدإليك

وتهننىالبلادأقصىمنأولادكويأق،لديككلهماجتمعوالقد،حواليكوانظرىعينيك"ارنجص

أحضانك.فىتكقي

فىالماءكتدفىَعليكويتدفقالعميمالخيربكهـمحلقلبكويخفقنوركويشعتزينينسوفعندنذ

إليك.منضمينبقواتهمالملحدونطواعيةويأتيكالبحار

مسبحةملبيةوالبخورالذهبحاملةمدينبعيرياْتيككما،الإبلمنجحافلأرضكتغطىولسوف

عزوجل.لته

ولكفى"أمجدبيتىولسوفمذبحىعلىللتضحية()بنايوثوأغنام)قيدار(اقطعانعندكمجتمعسوف

إلىأشارقد15(14.)13.الفقرات،ينوالعشرالخاصىالإصحاحفىالتكوينسفرأنإلىنشيرأن

ومشماعومبسامعدبيلثموقيدار،)نبايوث،وأولممالمصريةهاجروأمهإبراهيمبنإسماعيلأولاد

وتعالىسبحائه،ادلهوعدالذىعشرالإثنىالأمراءوهم(وقذمهونافيشوبطوروتيماوحداروم!اوروما

فيها.عاشالتىالقلعةأوسكنهاالقالمدينةباسممنهمواحدكلسمىوقدبهمإسماعيل

إخوتهأسماءأماالتأكيد،كلقيدارعلىأكدتبالترراةالتكوينسفرفىوردتالقالشجرةوهذه

وغيرهم(ومضر،،وعدنانقيدار،أنجبإسماعيلأنبعضهمفيرى،الدينعلماءتعيينهافىاختلففقد

وبنونمير،وبنوبكر،بنوسعدوكلابوعقيل.وهران،)قحطانانبثقومنه()إلياسأئجب)مضر(وأن

(.ثقيف

منحنركم)خذواترجمتهما15الفقرةالسابعالإصحاحفىمتقإلىالمنسوبالإنجيلذكروقد

التاليةالفقرةوفى(شرسةذثابداخليتهمفىوهم،الحملانثيابفىإليكميأتونالذينالكذبةالأنبياء

فكلالحسكمنتينًاأو،الشوكمنعنئاالرجالمجقفهل،ثمارهممنتعرفونهم"ولسوفيقول

ردينة،ثمرةتعطىطيبةشجرةفلارديئاثمرًاتعطىالرديئةوالشجرةجيدًا،ثمرًاتعطىجيدةشجرة

النار،فىبهاوللقىتقلعأنيجبجيدةثرةتعطىلاشجرةوكل،طيبةثرةتعطىردينةشجرةولا

تعرفونهم.ثمارهمفمن

الأشرار،أوالكذبةالأنبياءمنالتحرزوجوبإلىأتباعهنبهقدالمسيحالسيدأننرىهذاومن

المسيحأمركما،صالحونوبعضهمكذبةبعضهم()عيسىبعديأتونبأنبياءبشرالإنجيلأنذلكومعنى

شراوجدوهاوإن،وبركةفنعمةخيراوجدوهافإنبعدهيأتونالذينالأنبياءتعاليميفحصواأنأتباعه

بشاراتوهناك،....الاْنبياء..آخريكنلمعيسىأنذاتهحدفىيعنىوهذاعهمالابتعادوجب

لأغراضولكن.مصطنعإنجيللأنهلا،المسيحيونيرفضهالذىبرناباإئجيلفىجاءماأهمهاأخرى

بنمحمداسمهآخررسولاأىآخرمسيخاهناكوأنادلهبوحدانيةبرناباإنجيلاعترففقد،سياسية

التوراةفىوردبماالاْولالمقامفىنستشهدإذونحن،النبيينخاتمويكونعيسىبعدسيأق،عبدادله
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وردومابكتبهمإلايعترفونلاايهودواالمسيحيينمنكلالأنبهانستشهدفإنما،الرسميةوالأناجيل

وضعمنهىإنماالرسميةوالأناجيلالتوراةالحاليةالكتبأقأعتقدشخصثاأننىحينفىفيها،

ابنالإسلامشيخأنفنجدالإسلاميةالمصادرإلىرجعناماوإذا،ادلهعندمنتنزيلاوليستالإنسان

جاءبمابالمثليستشهد4صفحةالمسيحدينبدللمنالصحيحالجواب"كتابهمنالرابعالجز.فىتيمية

يتوبوهلإسرائيلبنىمنيكونمالىيبينأنإليهوتضرعتالله)سألت"دانيالالنبىكتابفى

صورةفىالملكلىفظهر؟غيرهمفىذلكحملأوالأنبياء،فيهمويبعث،ملكهمإليهمويردعليهم

وتمردواأغضبوقإسرائيلبنىإن:يقولادلهإن،دانيالياعليكالسلامفقال،الوجهحسنشاب

،الكذبإلىالمدقبعدومن،الجهلإلىالعلمبحدمنوعاروا،أخرىآلمةدوقمنوعبدواعلىة

فعلوكذلك،كتبهموحرف،مسجدهموهدمذراريهم،وسبى،رجالهمفقتل)بختنصر(،عليهمفسلطت

سميحىأبعثحتىسخطىفىيزالونفلا،عثراتهممقيلولاعنم،راضغيروأنابهم،بعدهجاءمن

والمسكنةالذلةعليهم،ملعونينيزالونفلا،والسخطباللعنعليهمذلكوأختم،البتولالعذراءابن

ذلكإلىوأوحىبه،وبشرهاملاكىإليهاوأرسلتهاجر،بهبشرتالذىإسماعيلبنىنبىأبعثحق

قوله،والصدق،ضميرهوالتقوى،شعارهالبروأجعلبالتقوىوأزينهكلها.الأساءوأعلمه،النبى

وناسخ،الكتبمنيديهبينلمامصدقبكتابأخصه،سنتهوالرشد،سيرتهوالقصد،طبيعتهوالوفاء

ثمإليهوأوصىعليهوأسلمفأدنيه،يعلوحتىسماءإلىسماءمنوأرقيهإلى،بهأسرىفيها،مالبعض

منباللينتوحيدىإلىيدعوأمر،فيماصادقااستودعلماحافطا،والغبطةبالسرورعبادىإلىأرده

به،آمنبمنرحيم،والاهبمنرءوفبالأسواقصخابولاغليظولالافط،الحسنةوالموعظةالقول

ويؤذونه.فيكذبونهآياق،منرأىبماونحبرهموعبادق،توحيدىإلىقومهفيدعو،عاداهمنعلىخشن

العاأبنهايةأمتهأيامآخر(أوصلحق،الملكعليهأملاهبماياللهرسولقصة)دانيال(سردثم

الدنيا"نقفاءوا

عنترجمتهما4،الفقرةحتى1الفقرةمنالأولى)يوحنا(رسالةفىالرابع،الإصحاحفىوجاء

منكانتإذافيماتختبروهاأنحاولوابل،إليكمتأقروحكلتصدقوالاالأحباءأيها"الإنجليزية

العالم.إلىخرجواقدالكذبةالأنبياءمنكثيرونفهناكادلهعند

الله.أرسلهاقدروحفهىبجسدهأققدإنسانهوالمسيحيسوعبأنتعترفروحكلأنواعلموا

وهىاددَه،يرسلهالمروحفصبجسدهإنسانهينةعلىيأتلمالمسيحبأنتعترفلاروحوكل

العالم.هذافىالآنإنهبلأق،قدأنهسمعتمالذىللمسيحمعاديةروح

ا".العافىمماوأعظمأكنرادلهروحمنففيكمغالتموهملقدالأطفالأجهااللهمنجميعًاإنكم

تحدثعندماالمعنىهذانفسورودسبئفقدرسولاالمقامهذافىتعنىالروحكلمةكانتوإذا

الآيةالشعراءسورةوفى،،بالحقربكمنالقدسروحنزله)قل201الآيةالنحلسورةفىالقرآن

إنما)يوحنا(قالهمافىالروحأنالحقيقىوالمعنىممقلبكءلى،الأمينالروحبه)نزلتقول391

علىيتنزلالذىالأمينالروحأوالقدسروحهو)جبريل(أنبمعقاللهمنالمرسلالنبىتتناول
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ومنرسلاالملائكةمنيصطفىأادلهفقالالمعنىهذاإلىوتعالىسبحانهاقهأشارولقد،الرسل

سبحانها!هأشارولقدالبثر،منمحمدًااصطفىك!االملانكةمن)جبريل(اصطفىوبالفعلأ،الناس

رسوللقولأإنهقالإذالتكويرسورةمن91.0221.الاَياتفىكرسولجبريلإلىوتعالى

والسلامالصلاةعليهمحمدإلىأشاركمامم،أمينثممطاع،مكينالعرشذىعندقوةذى،كريم

قليلاضاعربقولهووما،كريمرسوللقولموإنهالحاقةسورةمن43-04الآياتفىكرسول

رسولمنهماكلاأنذلكومعنى"،العالمينربمنتنريل،تذكرونماقليلاكاهنبقولولا،تؤمنونما

بثرقولأنهيدعىمنكليكونوبالتالىنبى،ولاملكلقولإنهيقلولم،ادلهعندمنرسالتهأبلغ

يتلورسولاذِكرا،إليكماقهأنزلموقد11-01الطلاقسورةفىالقرآنأشارثمباددّه.كفرقد

عنوغقالنور...،إلىالظلماتمنالصالحاتوعملواآمنواالذينليخرجمبيناتاللهآياتعليكم

جا.لاْنهبالذكر:أبدلالرسولأنأىالؤآنهوأنزلالذىبل،ينزللمنفسهالرسولأنالقول

بالذكر.

لاتنبأالتاسعالاصحاحفىنجدفمثلا،مواضععدةفى،والسلامالصلاةعليهبمحمدأشعياءتنبأوقد

8الفقرةحتى6الفقرةمنابتداءالاصحاحهذافىجاءإذ،كتفهفىشامةولهعجيباسمٍلهبولد

عجبًا.اسمًامجملالحكمعلامةكتفهعلىابنااقهويرزقناولدلنا"فيولدالانجليزيةعنمتربهايلىما

نأحينفىالملكيدعىأنرفضبلمجكم،لملأئه،السلامعليهعيسىأشعياءيعقلاالفقرةهذهوفى

الولديكونوبالتالى،الجيوشوإنفاذوالصدقاتالفنائموبتوزيحبالموتيقفىوكانمجكمكانمحمدًا

الملكعلىتدلشامةكتفيهبينكانتوقدخاعةوالسلامالملاةعليهمحمدهرالفقرةهذهفىالمذكور

،الربروحبه"وتحلتربهتهماالثانيةالفقرةفىأشعياءمنعشرالهادىالإصحاحفىوجاء.والحكم

عنعرفمايؤكدوهذا".ادلهومخافةالمعرفةوروح،والقوةالتشاوروروح،والتفاهمالحكمةوروح

.السلامعليه)عيسى(بمكسوالسلامالصلاةعليهصفاته

13الفقرةحتى1بالفقرةوالأربعينالتاقالإصحاحفىوردتأشعياءفىأخرىنبوةوهناك

فيهووضعتلنفسىواصطفيتهاخترتهوالذىأريدهالذىعبدى،)تباركالإنجليزيةعنتربهتهما

الأمم.إلىويخرجبالعدلالهكمفيهوسرىروص

والذىعوذا،يكسرلنالذىالمسالمالرجل.السوقفىعاليةنبرةلهتسمعولنصوتهيرتفعلن

يفشللاوالذىوالحقالعدليعمحقيكلأويملأندونبالحقيخرجوالذى،فتيلةيطفىلا

شخفاهناكأنالفقرةهذهوممنى(،.شريعتهالجزائرتنتظرولسوفالأرضالعدليعمحتىمجبطولا

للعالمينجاءالذىمحمدوهوالجزرأىالبلاد،أقصىإلىشريعتهتمتدكريمًامتسامحًاعدلهفىقوئايكون

منأكز)قيدار(بلادإلىأضعياءوأشاروعيسى،لموسىبالنسبةحدثك!االناسمنلفنةوليسطرا.

باسمهسميتالذىقيداروهوإسماعيلأبناءأحدسكنهارالتىالمكرمةبمكةالآنتعرفماوهىمرة

سبقكما)مكة(إلىأشاركذلك42،الإصحاحمن11الفقرةفىقيداربلادذكرجاءولقدأشعياً!فى

عنهاوجههحجباللهأنوكيفتلد،لمالتىبالعاقروصفهاعندماوالخمسينالرابعبالإصحاحذكر.
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المدينةهذهأشعياءلناويصفبيتهبهابنىأنهوكيفكبير،بإحسانعليهاأقبلثم،اللحظاتمنلحظة

العقيقمنبيوتهاوشرفات،الأزرقالياقوتمنبيتهوأساسألوانهامختلفةحجارتهاإنفيقول

،السلامبلدلأنهاالتجميلكل)مكة(سيجملأنهعنكناية-الأحمرالياقوتمنوأبوابهااليماق،

يليهاوماالأولىالفقرةفىفيقول،الستينالإصحاحفىالوصفهذاأشعياءويكملالمحبةوبلد

الوقتفى،الربمجدبكوحلوقتكجاءفقد،نوركوابسطى"استيقظىالانجليزيةعنترجمتهما

ويسترسل"،عليكومجدهالربيشرفحينفى،الناسوالجهالة،الأرضالظلمةفيهتغطىالذى

يكون"ولنالإصحاحنفسمن18الفقرةفىيقولأنإلى)مكة(بهتتمتعسوفماوصفهفىأشعياء

أسواركيعبرومنآمن،يدخلكمنفكلتخومك،علىعدوانأو.أرضكوعلىجوانبكبينظلمهناك

لنوقمرهاأبدًاتغربلنمكةشمسأنإلىأشعياءوششطرد"الرببحمدوبس!بحالخلاصبهيحل

والأسى،الهزنأيامتنتهىوبالتالىالأزلى.نورهاأبذادالاسيكونوتعالىسبحانهاددّهفإنعنها،يغيب

أمةيصبحونبرسالتهاوالمؤمنونوأبناؤهاعليها،وماالأرضيرثونفسوف()المسلمونشعبهاأما

عظيمة.

تيمانمنالرب"جاءالثالثالاصحاحمنالثالثةالفقرةفىحبقوقفىأخرىنبوةوجاءت

الأرضوامتلأتوالأرضالسمواتمجدهوغمر-سيلاه-فارانجبالمنالقدسوالروح

له".بالتسبيح

رسولظهورتعقإنما،فارانبلادفىيقعحدثإلىتشيروالتىحبقوقفىوردتالقالنبوةوهذه

التقاليدظلمةفىالطريئللناسوتضىءكال!ثسىنورهافيشع،الآبدينأبدتبقىرسالةيحمل

وتعالى.سبحانهادلهشرعهاالتىالحقيقةضوءإلىفينتقلونالمورولةوالعادات

فهذاالثامنةالفقرةسيماولاعشرالسادسالإصحاحالتكوينسفرإلىأخرىمرةولنعد

بت.هرأنهاحتىولدها،حملتأنبعدسارةمخهاغارتوكيفإسماعيلأمهاجرقصةيقصالإصحاح

فىوالواقعةالبريةفىالماءعينعلىالربملاك"فوجدهاالسابعةالفقرةمنابتداءالسفرفىجاءفقد

وجهمنهاربةأفىفردتتذهبينأينوإلىأتيتأينمنسارةجاريةياهاجرياالافقالسثورطريق

الربملاكقالثميديهابيننفسكوضعى،سيدتكإلىعودىالربملاكعليهافرد،سارةسيدق

فهابوركتالربملاكلهاوقالالعدمجصيهالاحتىمضاعفةأضعافاذريتكمنأضاعفولسوف

يدهيرفعبريايكونولسوفلتضرعكادلهاستجابفقدإسماعيلتسمينهولسوفطفلاتحملينأنت

(.إخوانهبهيعحضورفى)يموت(يسكنولسوف،عليهيدهإنسانكلويرفعإنسانكلعلى

عنترجمتهماتقولإذ21،الفقرةمنالتاسعالإصحاحفىوردتالتىدانيالرؤيافىبشارةوهناك

منامىفىرأيتهقدوكنترجلهينةعلىجبريللىترآىعلاقفىأتعبدكنتعندما)نعمالإنجليزية

المساء.قدومعندذلكوكانكتفىفلمسيطيروهو

".والتجربةالفهملكلأقدمخصيصاقادمإق"يادانيالقاثلامتحدثناواخبرق
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ولندركالأمورتفهمثمومنالحبكلمحبوبفأنتإليكآقأنالأمرجاءقدعائكبدايةففى

المعصيةعنهاترتفعحقأسبوعاسبعينغيرالمقدسةمدينتكوعلىشعبكعلىيبئلمالرؤيا..حقيقة

أجلمنوتحملوالعدالةالبرتقديمفىتبدأثمفيهاوقعتالتىالاَثاموتنتهىالكفارةوتتموالخطايا

الأمرصدورمنذانهواعلم.الأقداسقدسويعفووالنبوةالروياوتنمىالأبدإلىالمستقيمالطر-بئ

أضرىأسبوعاوستوناثنانثم.أسابيعسبعةستمرالمسيحلاستقبالبنائهاوإعادةأورشليم،بتجديد

أضرىأسبوعاوستيناثنينوبحدوالاضطراباتالأزماتأيامفىحقالحوائطوتقامالسوقبعدهايحود

النهايةوتكونوالمعبدبالمدينةالخرابمجلثمشحبههعلىرلكنشخمهعلىلاالمسيحعلىالعزلةتحل

أكيد".وخرابحربيتلو.ثمفيضانهينةعلى

بهابختنصرفعلهماالنبوةهذهمنالمقصودولحلبالقدسمجلسوفماذلكبحددانياليتناولثم

كانذلكأنالنبوةهذ.فىتيحية.ابنويرى.مريمبنعيسىالمسيحجاءأنإلى.وتخريبهدممن

كتابهمنوالخامسةالرابحةالصفحتينفىجاءكمامم،محمدسيدناهوإسماعيلبقمنلنبىتوطئة

أعلم.واقهالمسيحدينبذللمنالصحيحالجوابالثاق
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الفضرايخالمق

الفارقليط،

نجدعث!ر،والخاصىعشرالرابعالإصحاصينفىِيوحناإلىالمنسوبالانجيلاستعرضناماإذا

تمالفقراتهذهنوردولسوفبالفارقليط،يعرفماأوبالمعزىأسماهماإلىتثيرعباراتبعض

عنترجمتهماعشرالرابعالإصحاحمن14.15.16.1718.الفقراتفىجاءبعد.فيمانئرحها

وإقوصاياى.فاحفظواتحبوننىكنتموإذا%فعله.فلسوفباسمىشينًاسألتمإذا"قالالانجليزية

النهاية،حتىمعكميبقىولسوفآخر،فارقليط(-)أركونامعزيا،ليعطيكمالأبإلىأبتهلسوف

سوفولكنكم،يعرفهلاولأنهيراهلالأنه،يستقبلهأنأالعايستطيعلا،الحقروحأنواعلموا

".وبكممعكمويكون،ظهرانيكمبينيسكنسوفلأنه،تعرفونه

بلعندىمنليسبهأنطقوماكلامى،حفظأحبنى"منالاصحاحنفسمن24الفقرةفىوجاء

".أرسلنىالذىالأبعندمن

.تحدثسوفإليكمأشياءمنبهتحدنتوما

ويذكركمباسمىيأقسوفوالذى،القدسروحهوالذىالفارقليط(-)الاْركونالمعزىولكن

(.ويذكركم،يعلمكمسوفلكمقلتهماوبكلالأشياءبجميع

عندما"ولكن:يلىما26الفقرةمنابتداةليوحناالمنسوبالإنجيلمن15الإصحاحفىوجاء

".لىسيشهدالأببأمرينزلالذىالقدسروحبلالأبلدنمنإليكمسأبعثهالذىالمعزىيأقى

يلى:ما16الإصحاحمن12الفقرةفىوجاء

الحق،روحأقمقولكن،الآنتحتملونهالنولكنكملكم،أقولهاأنأوعديدةأشياء"هناك

ويخبركمبهفيتحدث،يسمعهماسيرددولكنه،نفسهمنينطقلنهوإذالحقيقةإلىيرشدكمفلسوف

به".هـنحبركماستقيتمانبعمنيستقىفهويمجدق،ولسوفآت،هوبما

فىيأقلنأنهإلىمشيرة)الفارقليط(المعزىإلىلأ6الإصحاحنفسمنالسابقةالفقرةوأشارت

".الحسابوبيومبالتقوىويذكرهخطاياهعلىالعالميؤنب"سوفجاءمتىوأنهبعدهبلالمسيحعهد

)الفارقليط(.أو،الأركونأو)المعزى(لقبأشرحأنأولًاوأود

وكلمة)الفارقليط(،لكلمةترجمةوهى3ء4*ه؟وله!الإنجليزيةللكلمةتربهةهى)المعزى(

فقيل()الفارقليطلفظكذلكشتى،مذاهبالمفسرونفيهذهبيبغر()أركوناللفظوهذا(،)أركون

سريانيةهىفارقليطكلمةإنوقيل،نفسهالحمدإنهوقيلالمعزى،أنهوقيلالحامد،أوالحمادإنه
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،الناسيواسىالذىأونحَفصأومعزى،معناهوالأولوليط()فارق،مقطعينمنوتتكون،الأصل

كماالسريانيةاللغةفىشائعهوالضيرباستخداموالتأكيدهو،أىالأولللمقطعتأكيدالثاقوالمقطع

وأ)المبعوثتعنىيونانيةالكلمةهذهإنالآخرالبعضويقولهو،والغفورهو،المعزنحننقول

(.لالرسو

يعرفكانالذىوهو،المسيحلسانعلىفارقليطكلمةوردتكيفولكن،متقاربةالمعاقوهذه

أنهمنالاْناجيلأحدفىجاءماإلىيرتكنالبعضكان)وإناليونانيةودونالسريانيةدونالآرامية

منيستنتجثم،عشرةالثالثةفىوهومنهاعادثم،عمرهمنالاْولىالسنةيتجاوزولمامصرإلىذهب

نأدونمصرفىالطوالالسنواتهذهيعيثيأنيعقللاإذ،القديمةالمصريةأيضًايعرفكانأنهذلك

أصلمن)فارقليط(كلمةكانتلماحقا(،لغتهميعرفوبالتالىالمصريينمنالسنفىبقرنائهيختلط

الاالمسيحمعرفةبذلكمبررين()المسحأيامفىالشائعةالكلماتمنكانتأنهاالعلماءفيرىيوناق

تعنى(المخلصأو)المعزىكلمةأنحينفىمبعوثًا(،أورسولأباليونانيةتعنىذاتهاحدفىالكلمةوهذه

تعقفهى،المسيحأوط30.0كلمةكذلكوالخطيئةالمعصيةقومهعنليرفعجاء)نبيا(بالسريانية

السادسالإصحاحمن4الفقرةفىجاءإذ()ادلهبمعنىهوشعفىاستخدمتقدتكنوإن،المخلص

،العادلأوالرحيممثللقبًا،وليسصفةيمثلالمعنىهذاولكن"ادلهغيرمخلصإلا"هوشعمندت!ر

منرسولأ(المخلص)المعزىيكونأنمجوزوبالتالى،المخلوقعلىتطلقوقد،الخالقعلىتطلقوقد

البشر.بنى

المعزىإلىيثميرنجدهعشرالرابعالإصحاحمن15الفقرةفىيوحناإنجيلإلىانتقلناماوإذا

وأنالأبد،إلىمعهميثبتآخرمعزيايعطيهمأنادلهإلىسيطلبالمسيحأنبمعنى)فارقليط(ترجمةوهى

آخرْ)رسولًا(أنوالمعنىرسولًا،يعنىالمقامهذافى)المعزى(واستخدام(،الحق)روحهوالمعزىهذا

نأفالمعروفالأبد،إلىالناسبينتثبترسالةالعالمإلىومجمل،السلامعليه)عيسى(بعدسيأت

جميعهاوأنوتعالىسبحانهاللهعندمنمنزلةوليست،موضوعةكتبهىأيدينابينالقالأناجيل

وبالتالىلهساصهم،يعملونكانوامنأوالمأريدأوأرادك!ا،بالتعديلالمحررينأوالمحرريدتناولتها

العزيزأنزالامرصوصةكلماتهىأوالنقد،أوالنقضيقبلهالاقضيةفيهاجاءمانأخذألامجب

إلىأميل)يوحنا(إلىالمنسوب()الإنجيلفىالواردةالأبد(إلىمعكم)يثبتأقرأعندماوإق،الحكيم

الفهمهذاضوءوفى،ادلهعندمنحملهاالتىالرسالةبلالمعزى،أوالمرسلالرجلليسيثبتالذىأن

)محمد(إلى)جبريل(يدعلى(وتعالىسبحانه)ادلهأرسلهاالتىالأخيرةالرسالةوهو()القرآننجد

!)محملى(علىينطبئالمعنىوهذا"لحافظونله"وإناالأبدإلىتبقىولسوف!قيتالقهى!!

)وهىالاْبدإلىرسالضوتبقىالمسيحبحديأقىبرسولبشرقدإليهالمنسوبالإنجيلفىيوحناأنبمعنى

(.لقرآنا

الإنجيلفىأولًانجدالوضعيةالأربعةالأناجيلفىوردتالقالنبوءاتاستعرضناماوإذا

منالكميرلدىإن"الإنجليزيةعنوترجمتهما213!.الفقرتينفى16الإصحاحيوحناإلىالمنسوب
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)روحجاءمتىولكن.الآنتحتملوهاأنتستطيعوالنولكنكمعنهاهأحدثكمأنأريدالقالأشياء

ولسوفبه،ينطقيسمعهماكلبل.نفسهمنيتكلملالأنهالحقكلإلىيرشدكمسوففإنه(الحق

81الفقرة(المتنمية)سفرقجاءماعلىمعناهافىتنطبقأنتكادالفقرةوهذ.".آتيةبأموريخبركم

نأأىبهدا.أوصىمابكلفيكلصكمفحهقكلامى"واجعلعلىنصتالق18الإصحاحمن

وبعد)موسى(بعدسياْقى(رسولأو)نبىإلىخاصبنوعالاْنظاروجهاقدوالتوراةالإنجيل

)بروحالرسولهذافوصفيوحناإنجيلزادولقديسعماينقلبلنفسهمنيتكلملا()عيسى

فىفقال،يمالكرالقرآنوصفهوفدالهق.رسولهو،الحقوروح)اقه(أساءمنهووالحق(.الحق

ثم،القوىشديدعلمهيوص.وصإلاهوإنالهرى،عنينطقمهوما3.45.الآياتالنجمسورة

بلغتفماتفعللملىانربكمنإليكأنزلماإبلغ67الآيةالمائدةسورةفىيتردذالمعنىنفسنجد

الآيةعمرانآلسورةفىهمالمحمد(وتعالىسبحانهاقهيقلألمثمأالناسمنيغصمكواقهرسالته

هم)محمد(لمهمةوصفا23إلى21الآياتالجنسورةفىنجدثمشىء،الأمرمنلكإليس128

-ملتحذادونهمنأجدولنأحداقهمنيجيرقلنإققلرضذا،ولاضرالكمأملكلاإقأقل

فيهاخالدينجهنمنارلهفإنورسولهاقهيعصومنورسالاتهاقهمنبلاغًاإلا-ملاذًاأوملجاْأى

1(.أبدً

أعلمولااقهضزائنعندىلكمأقوللاهوقل05الآيةالأنعامسورةفىتعالىاقهيقلألمثم

إلى،.يوصماإلاأتبعإنملكإفىلكمأقولولاالغيب

وهناهم.)محمد(إلىي!ئيروالتوراة،الإنجيلفىوردوماكريمقرآنمنهنابهنستشهدماوكل

ولكقبها،استشهدثممنزلةوليستموضوعة)الأناجيل(أنإذنعىإَكيفالبعضيتساءلقد

فقد)موسى(،علىاقهأنزلهاالتىهىوليست.موضوعةهىإنماأيدينابينالق()التوراةبأنأعترت

منذكرناكماعديدونكتابكتبهاقدالأناجيلأنكماسنةه025ب)موسى(بعدأسفارهاأولكتب!ت

فتركهموالأناجيل.التوراةكتاببصيرةأعمىوتعالىسبحانهاقهأنذلك.علىالردولكنقبل

كتبةمناليهودإن3الأبد،إلىثابتةرسالةومحملوعيسى،موسىبعديأقرسولإلىيشيرون

الاْناجيلكتبةأنكاداوود،سبطمنسيكون()الرسولهذاأنيظنونكانواورواتهاالتوراة

هذهحاملأالأرضإلىوينزلأخرىمرةسيقومالمسيحأنيظنونكانوا،المسيحيينمنوئساخها

بينمنسيكونالرسولهذاأنظانينثابتةبرسالةيأقىرسولإلىالإشارةفتركوا.الأبديةالرسالة

(.إسماعيل)بنىاليهودعمومةأبناءإلىرسالتهونقلرجاءهماقهفخيب.ظهرانيهم

الذىإثختنصر(إليهمفأرسلإسرائيلبقعلىغضبقدوتعالىسبحانهاقهأنأيضاونلاحظ

51الإصحاحمقإنجيلفىجاءكمالأنهمأذلاءعبيدًابابلإلىونقلهمودمازا؟خرائابلاد!مجعل

أماهبشفاههمهـلكرموفقبفمهممنىالناسيقترب"ولسوفالانجليزيةعنتربهتما89،الفقرة

"4للعالمووصاياىتعاييمىبتعليمقياصهموراءمنجدوىولايعبدوننىوبالباطلعق.فبعيدةقلوبهم

منالسابعالإصحاحمقإنجيلفىوردكايسين.والفروالكتبةبالكهنةالسلامعليهالمسيحنددولقد
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يفعلمنولكن،ياربياربوقالجاءقمنكلوجناتهادلهملكوتيدخل"ولن23إلى21الفقرة

ألمياربياربلىويقولونكثيرونإكيأقولسوف.الملكوتيدخلالسماواتفىهواللىىأبإر،دة

اذهبواأعرفكيملاأقأجيبهمولكنى،باسمكالعجائبونصنعباسمكالشياطينونخرجباسمكنتنباْ

ترديدمتىإلىالمنسوبالإنجيلفىجاءالذىالقولوهذا"،بالعدلتلتزمواولمالإثمفعلتممنياعق

منجزءأاليهوديحتبرهوالذىسنة004منبأكزموسىموتبحدكتابهظهرالذىأشعياءلنبوة

الربقال"ولقدالإنجليزيةعنترجمتهما16-13فقرات92السفرفىأشعياءقالإذ،التوراة

بقلوبهمعنىيبتعدونهممابقدربشفاههمويكرمونقبأفواههممقالناسهوْلاءيقتربماوبقدر

بها.يوصوكمللناسوصيةمقوجفولهمعقتباعدهمأصبححتى

منالحكماءحكمةسأمحىمعجزةهوبل،الناسهؤلاءبينعجيبأمرصنعفىساْبدأذلك"وعلى

عنرأيهميكتمواأنمحاولينيتعمقونالذينلهؤلاءويل.منهمالفطنةأصحابمعرفةوأطمسى،بينهم

يعرفنا".ومنيرانامنيقولونثمالظلامإلىأعمالهمتذهبفلسوفالرب

نأوتعالىسبحانهاللهفقررأشعياءأيامفىساءتكماعيسىأيامفىالزعماًالدينيينحالساءهكذا

متىإلىالمنسوبالإنجيلالحقيقةهذهوأكدإسماعيلذريةإلىإسحاقذريةمنوالرسالةالنبوةينقل

رفضهالذىالحجرأنالمقدسالكتابفىماتقرأ"ألمقالإذ4243،الفقرتين21الإصحاحق

لكمأقولذلكوعلى،جليللأمروأنهربى،أمرمنهذاالبناءوأركون،الزاويةحجريمبحالبناءون

".العالمينعلىثمارهتنشرأنتستطيعلأمةادلهويعطيهمنكمينتزعسوفاددّملكوتإن

إلىبنقلهافقامفلفظوها،إسرائيلبنىإلىادلهبهاعهدالقالرسالةهوالحجر،منوالمقمود

اللبنةكانأنهإلى!محمدسيدناأشاروقدالعالمينعلىالطيبةثمارهاونشرواوحملوهاإسماعيلبنى

وإذاوالمرسلينالاْنبياءآخركانأنهأىفيه،لبنةآخرالوقتنفسفىوكانوأتمته،البناءأكملتالتى

سبحانهنجدهإسماعيلبنىإلىوتحويلهاإسرائيلبقمنالنبوةلانتزاعالقرآنمنتأكيدًاأردئا

المنكرعنوتخهونبالمعروفتأمرونللناسأخرجتأمةخيرأكنتمعمرانآلسورةفىيثيروتعالى

لهم،.خيرالكانالكتابأهلآمنولو،بادتهوتؤمنرن

نأمسبقانعرف!،محمدمقدمعنتنبؤاتمنالإنجيلأوالتوراةفىوردمائقتبسعندمانحن

بينالتىالتوراةتحريراستغرقفقد،موسىعليأنزلتالتىهىليست،الحاليةهيئتهاعلىالتوراة

بدأتسجيلهابأنعلماالميلاد،بعدالاْولالقرنحتىم.ق.العاشرالقرنمنتبدأعديدةقروناأيدينا

وجدقدالسلامعليهموسىكانفإذاسنة،025بحوالىموسىسيدناموتبعدشعبىتراثهيثةعلى

بينمااستغرقتقدتكونكتابتهافإنالميلاد،قبلعشرالثالثالقرنفىاليهوديدعيهماحسبعلى

ناحيةمنأماالميلاد،بعدالرابعالقرنحقذلكبعدكتابتهاأعيدتثمالميلاد،قبلقرنا11إلى01

الثككليشكشخصيةإلىصورةكلتنسب،أربعةرسصيةصورالهأنأيضًانعرففنحنالإنجيل

لمالسلامعليهماوعيسىموسىأتباعأنذلكومعنىإليها،المنسوبالإنجيلكتابةفىساهمتأنهافى

فجمعواعادواثمإبادةمنبل،وتعديلتحريفمنالكريمينالرسولينعلىسبحانهادلهأنزلمامجفظوا
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وبالتالى،العظيمينالرسولينهذينعلىفعلاأنزلعاانحرفواأنهمشكولاجديد،منوكتبوهاالمادة

عندماونحن،شديدينوحذربحرصوالاْناجيلالتوراةمنالموجودةالنسخفىوردماناْخذأنيجب

لدنمنأنهماوالمسيحيوناليمسوديعتقداللذين-الكتابينهذهفىوردممانقتبسإنماذلكنفمل

الديانتينهاتينمعتنقىأمامالحقيقةلتبيانإليهنذهبماصحةعلىالاستشهادفىيفيدناما-الرحمن

الحالية.هينتهماعنوالإنجيلبالتوراةوردماأنزلادلهبأنيمتقدونالذينمن

يكونأنذلكوراءمنعنواقدالتثنيةسفرمن18الإصحاحمن18الفقرةكتابتهمعندواليهود

السفر(نفسومنالإصحاحنفسمن15للفقرة)تأكيداالفقرةهذهبهتنبأتالذىالرسولهذا

يعنيانأنهماصالىتأويلهمافىوذهبواالفقرتينهاتيننفساستغلواالمسيحيينأنعلىداوود،بنىمنيهوديا

نأووجدناأصلهماسلامةعنالنظربغضالفقرتينهاتينبفحصبدورناقمناوقد،السلامعليهعيسى

موسى.مثلمحمدكانإنماموسىمثليكنلمعيسى

نفسمنأخرىفقراتإلىنأقكمايوحناإنجيلمن16الإصحاحمن7الفقرةإلىنأقثم

الاْصلفىيسمىوكان،عيسىبعدياْقالذىالرسولأوالهقروحعنتتحدثفنجدها.الإنجيل

الحق،بروحوأحيانابالمعزى،أحياناالكلمةهذهتربهتولقدبالفارقليط،اليونانيةمنعنهترجمالذى

سأ!مص!ول!.+5الفرنسيةإلىتربهتوقد30+ص!صل!*ول!باليوئانيةالكلمةوهذه،برسولوأحيانا

الحقيقى؟معناهاماولكن

-الإصحاحفىوذلك،القدسروحباْنهالفارقليط،كلمةمعنىيوحناإلىالمنسوبالإنجيلشرحلقد

باسمى،الاْبيرسلهالذىالقدسروحهو)والفارقليطتربهتهماقالإذ26الفقرةعشرالرابع

فىالإنجيلئفسيشرحثملكم(قلتهماكلتتذكرون!لكمولسوفكلها.الأشياءيعلمكمسوت

بيننجمعكيفولكنلهي!ثهدسوفباْنهفاْشار،إثباتشاهدبأنهالفارقليط،26فقرة15الاصحاح

المسيحأنعلىفيهمانصإذ16الإصحاحمنوالثامنةالسابعةالفقرتينفىجاءماوبينالمعنيينهذين

أنهإلىأشاركصا،مريمبنعيسىرحيلعلىيتوقفمجيئهوإنيأقى،لنالفارقليطفإن،يرحللمإذا

هذانفسونجد،قاطبةالأرضشعوببينوالاْمانالعدلسينصثركا،الخطيئةماهيةللعالميبينسوف

الثامنالإصحاحمنا8الفقرةخاصةالتثنيةسفرفىجاءماأخرىمرةيوحناإلىالمنسوبالإنجيل

إلايكونلنألفارقليطهذاأنأى(يسمعهماسيرددبل.إرادتهعنيتكلملن)إنهتقولإذعشر.

وبينبينهالوصلصلةيكونالذىالقدسروحهوآخررسولمنأقوالايسمعورسولابشرا

الخالق.

الإصحاحمن)26(الفقرةفىجاءكما،القدسروحإطلاقاتعقلافارقليط،كلمةأنوالواقع

بشرهينةعلىأخرىمرةيأقثم،السلامعليهوعيسىادلهبينوسيطايكونكيفإذعشر،الرابع

يمبحكيفتقولأخرىعبارةوفى،الرحمنملائكةمنملاكأنهحينفىالمنذر،الرسولبمهمةليقوم

أنهحينفىوخلقهالخالقبينرسولابدوره"الاْمين"الروحبجبريلتسميتهعلىاتفقناالذىالملاك

.عبادهإلىكلمتهلحملاختارهمالذينوبينالخالئبينرسول
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فىتردلم،الفرنسيةالتربهةفىيوحناإلىالمنسوبالإنجيلفىوردتوالتى،اليونانيةفارقليطوكلمة

عيسىألقا.الذىالاْخيرالخطابفىمراتأربعتتكرر""فارقليطالكلمةوهذهالأناجيلمنغيره

15.والفقراتعثر،السادسالإصحاحمن14.1516.)الفقراتالأخيرالعشاءفىحوارييهعلى

الإنجيلفىفارقليطكلمةوردتك!ا16،الإصحاحمن7والفقرةعثمرالرابعالإصحاحمن16،26،

الإنجيلفىفارقليط.وكلمةا،فقرةالثاقالإصحاحفىالأولىاللاهوقيوحنارسالةفىالفرنمى

هذهومعنى.المسيحأوالرسولالأولىرسالتهفىتعنىحينفى.القدسروحتعنىيوحنا،إلىالمنسوب

إلىالمنوبالإنجيلنهايتهفىكتبوالذىالميلادبعدالأولالقرنفىاليونانييناليهودلدىالكلمة

أنالميحقوليعنىإذيوحنا،إلىالإنجيلفىالمحنىيستقيمذلكضوءوفى،رسولأووسيطيوحنا،

قدكالةماالمعنىهذاويؤكد.عيسىبحدمنالحالمهدايةعلىقاثرارسولاسيرسلوتعالىسبحانهالهَ

أوعنوالثامنالإصحاحمن18الفقرةأو15الفقرةقسواءالممنية!سفرفىالتوراةإليهأشارت

،يردفعنيتكلمالنالرسولهذاأنإلىأشارعنلمانفسهيوحناإلىالمنسوبالإنجيلفىوردما

سياْقى(.مابكلويعرفكميسمعماسيرددبل

يوحناإنجيلبهكنبالذىالأساسىالنصإلىنستندإنماالبونافى،النصإلىنرجععندماونحن

صكحم!*ْوالاندتستلىطبعةولللا*حم!حمح!7!ل!*ءح-ع!باسموالمعروف،مرةلأول

7191.عام!ح!ط!+ص!

.833*س!طكح!*قهولاكتثفهاوقدالحامىأوالرابعالقرنبحدكتبتفقد،السريانيةالتربهةأما

وفى14،الفقرةفىالقدسالروحكلمةتحملأنماوجدوقدبسيناء،كاترينسانتبدير1812عام

كلمتينوضعأحالممحاولوقدعشرهالرابحالإصحاحمن26والفقرةعشر.السادسالِإصحاح

إسنادأنشباولا.القدسكلمةثونالروحكلمةعلهرتالصفحةمحبحدولكنمكاظ.أخريين

شكولاالإفسان!شيحةمنوال!مفالسح،والحيالالتمورمنشىءفيهالروحإلىوالكلامالسمع

ومثل!الجماعيةأوالتخصيةالمقابلةطريقعنسواءبالناسالالصالتعنىيتحدتأويتكلمكلمةأن

فىوردااللذيناليونانيينالفعلبنوأنخاصةالروحطبيعةمنلستاكأ--معالماديةالمقابلةهذه

علىذلكوتطبيق.الكرموبجهازالسمعبحاسةيتمتعكائنايعنيانباليونانيةالمكتوبصلىالاًالإنجيل

14،الإصحاحمن26الفقرةفىالأصلإلىرجعناماإذاولكنكبير.نحريجفيهالقدسالروح

نأذلكيؤكدومما،ورسولابشريا،وسيطاتحنىأكاحينفى،القدسبروحترجموهاقدفارقليط،وجدنا

باعتبارهالمسيحإلىأشصارتعنالماالوسيطمعنىفىفارقليطكلمةاستخدمتليوحناالأولىالرسالة

يوحنا.إنجيلكاتبعناهمانفهمأننستطيعالحقيقةضومإهذهوفى،الناسإلىادلهعندمنوسيطا

رسولاأىآخر"فارقليطالكميرسلأناقهإلى!سأبتهلالسلامعليهعيسىلسانعلىقالعندما

وخلقه.ادلهبينالبشرمن

البشربنىمنعيسىبعديأقىآخررسولإلىأشارقديوحناإنجيلكاتبأنالةولوخلاصة
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لطانفةوليس.فاطبةالبشرمسامععلىنقصانأوزيادةدونيرددهثماقهكلاميسمع.ويتكلميسمع

الأنبياءخاتمهوالمسيحيكونأنتتمقكانتالمسيحيةالكنيسةأنلىويبدواليهود،منمعينة

الإضافةهذهوليست.القدسالروحكلمةباضافةيوحنانسخإعادةعندأمرتوبالتالىوالمرسلين

عندئذ.الكنيسةوظروفيتلاءمبماوحرفتهاالاْناجيلعدلتفقدبالوحيدة
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لثافصُلق

!راللهرسولمحمد

.الرسولأوالحقروحأوبالمعزىأسما.بمجى.منإفجيلهفىالسلامعليهعيسىبثرلقد

عامالعربجزيرة!بهفىالإنجيلهذابهلرالذىالرسولهذافعلأولدوقدالفارقليط.أو

علىأكالهثمموص.يدعلىا!أرسلهالذىالدينفعلانسواقدمولد.أيامفىالناسوكانم.571

يلواحد،ظرفىليىصثوشة،ومذاهب.محرفةعقائدواتبعراالريعةعلىخرجواأنبعد.عيسىيد

صلالةمنالرسولهذاولدوقد.العالمأنحاءفىوالثركالإلحادانتشرأنوبحدالأقطار،جلفى

يلوتعاله،سبحانهباتيثركونكانواكما.الأوثانعبدةمنالحينذلكفىالناسوكانإصماعيل.

اقابةقانونإلا،بقانونيحترفونلاكانوالما.لاحالودالقوخرافاكمضطاياهمتغرهمفاسقينكانوا

الأضياء.أبسطعلىيينهمفيمايتتازعونالبداؤعليهمضربتشتىقبائلوكانواوالفطرةوالمصادفة

ثقلكلماالحمر.بهتقدموكلماهـاشراك،جهلمنعليهماهموشاهد،القومهؤلاءبينمه.محمدولد

يناجىالطويلةالساعاتهصىوكانحوله.منالعالمإليهآلماعلىوأسفا.قومهعلىحزناقلبه

الشرورهذهعلىأهلهكانولماذا.الإنساناءخلقولماذا،الحياةهذهمنالهدفقهـ!تفكر.نفسه

هؤلاءومحهمالمستقيموصرارواءهدىعلىيسيرونوهمأهله-سىأننفسهيمقوكانوالحطايا.

مجتار.النىالإنسانليكونمهمحمدشباقه.طريئعنوابتعدواهالرذيلةفىأوغلواالذينالناس

الحيرإلىا!المطرتينيرإنساناخلقهأرفلبينمنيختارأناقهحكمةإكا.أجمعالعالمإلىرسولأاقه

نقية.حميدةخصالمنعليهكانلماالعر!ة،ابخوةأهلبينمرموئاظاهرًامحمدوكان.والسلام

والأمانة،بالصقيستحسكوكان،موبقاتمنحولهمنمجرىكانممادنسيدنسهالمكريمةوأخلاق

بالأمين.أسموهحتى.الناسبةوصدقهأماننهوشاعتوالمساكبنوالفقراءالمرضىعلىهـلعطف

العالم.ونقومهفىيتفكروهو.الرذيلةمنالمعهومالخطايا.منالبرئ-!-الرجلهذاشب

وكيف؟وغرضهدفلهاأووشهوةلهرمجردالحياةوهلالحيا"فىالفكرهـكلعن،وربهنفسهويناجى

،السلامعليه)جبريل(الوحىعليهنزلع!رهمنالأربحينبلغولماهالهدفهذاعنومالواالناسشط

وسطوتنشئتهتربتمعلىأشرفأنبعد.الإنسانيةإلىرسولأاقهاختار.إذ.الحقبنورقلبهوغمر

.بالموبقاتفىمحيط

الحق.الواحدالمحبودإلىوكد-.وتعالىسبحانهاقهمنيض!مأنمحاولابقومه!محمدبدأ

مجاهدوراحشىء.كلرحمتهوسحتشىء،كلعلىالمهيمنشىء،لكلالحالئاقهبأنينادىوأخذ
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علىومجثهم،وجبروتوقسوةوآثامشرورمنعليهاعتادواع!ايبتعدواأنويناشدهمومحاورهمقومه

.الإنسانوسعادةالخيرأجلمنبينهمفيمايتعاونواوأنبعضا،بعضهميحبواان

علىوالعطف،المحزونينمواساةعلىيقومالذىالحقالدينيعتنقواأنبقومهيمحمدأهاب

وأنشخصية،منفعةأوأنانيةغيرفى،للانسانالانسانوخدمةالمحتاجينحاجةوسد،المساكين

يدربأنالإنسانعلىمجببلإطلاقا،منهافائدةلايزاولونهاقومهكانالتىالعقانديةالطقوس

الذى)أرأيت.ينالآخرخيرأجلمنويعملويساندهالحقإلىيميلبحيث،سلوكياتهوينظم،نفسه

عنهمالذينللمصلينفويلالمسكبن،طعامعلىيحضولااليتيميدعالذىفذلك،بالدينيكذب

الذىالاْصاسبمحولهيئ!محمدضربوهكذا9،الماعونوكلنعونيراءونهمالذين،ساهونصلاكم

الوقتنفسفىمعلئا،الطبقةأواللونأوالجنسعلىتقومالتىالكاذبةالسيادةمشاعرعليهشيدت

وقبانلشعوئاوجعلناكم،وأنثىذكرمنخلقناكمإناالناس)يأيهاالإنسانلأخيهالإنسانمساواة

خبير".عليمادلهإن،أتقاكماكّعندأكرمكمإنلتعارفوا

فقد،سبقوهالذينالآخرونوالاْنبياءالرسلبهقوبلمابنفس،شعبهمنيكببمحمدقوبلولقد

،السباببأقذعونالوهوضعها،علىالأشياءإبقاءفىمصالحلهمالذينهزلاءلهوتنكرقريثى،لفظته

قتله،قومهحاولبل،مبتسرةميتةبهوآمنواصدقوهممنالكميرونماتولقد،التعذيبوباْقصى

ذلككليك!محمدتحملكلهذلكومع!اغتيالهفىليشتركأبنانها،منشخصًاقبيلةكلوأنابت

أنكروهالذينقومهوتركفيهاولدالفالمذينةتركوأخئرا،لربهإلايشكولاسنة،ع!ثمرةلثلاث

وآمنوايالرسولوصدقرا،الاسلاماعتنققدأهلهامنكبيرعددوكان)يثرب(،المدينةإلىورحل

برسالته.

أعدائه،علىونصروهأهلهااستقبلهإذ،حياتهفىتحولنقطةالمدينةإلىيالرسولهجرةكانت

ناصرفلاأهلكناهمأخرجتكالتىقريتكمنقوةأشدهىقريةمنهووكأين،عليهمرئيسًاجعلوهبل

تغييرفىئجاحهجانبإلىحياتهمعلىالاْساسيةالتغيراتمنالكثيرئمحمدأدخلوقدالم،

وكان،لرسالتهالاجتماعيةالمعاقبتطبيققامبلواتجاهاتمم،سلوكياتهموتعديلالثمخصية،مشاعرهم

وحرم،الرقيقإلغاءفىالعمليةالناحيةمنوأخذ.بالرجلليساوكالرجاتالمرأةرفعأنهأحدثهمما

بينالوساطةعلىوقضى،المختلفةالاستغلالأشكالجميعومنعوالميسر،،الروحيةالمشروباتبهيع

الأفرادلجميعالدينيةالحريةمنحبل،الإسلاميعتنقلممنمعكبيرًاتسامحًاوأظهر،وربهالإنسان

سعادةأجلمنيعملوراحقبل،منالبشريعهدهلموبثكلبحدودها،الشريعةوطبق،والطوائف

أهلاددَ.علىرسولأدخلهمماوكانوالرحمةبالعدلتميز،الإدارةمننوعًافيهاوأقامورخائهاالمدينة

غيرعلىالناسبينالعالمىالإخاءنث!روبالتالى.مدينتهمإلىالنازحينمنلغيرهممؤاخاتهم،يثرب

حماسًاأظهرمنإلابينهميفضللاوكابئ،الثروةأواللغةأواللونأوالجنسأوالطبقيةمنأساس

مهمته-!دءاللهرسولأتمأنوبعدوالمجتمعالإنسانيةخدمةوفىالقهار،الواحداللهخدمةفىأكز

عامفىذلكوكانرسولًا،جاءهالذىالعالمهذاعنرحلالمدينةعلىالتعديلاتهذهكلوأدخل
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ادله،منبفضلأستنهاالتىسنتهترككما.عليهادلهأنزلهالذىالكريمالقرآنوراءهتاركام632

.والأحوالالأزمانبهيعفىللناسمرشدًالتكون

المثاليق:الأخلاق

لهمثيللانموذخاوكان،النورانيةالأخلاقوصفبحقعليهاينطبقحياةط،محمدعاش

فىلكمكانإلقد:فقالالاْحزابسورةفىتعالىادكَوصفهوقد،الحياةمناكبمختلففىللإنسان

رسالتهوصفكذلك21،آيةكثيرا"ادلهوذكرالاَخرواليومادلهيرجوكانلمنحسنةأسوةادلهرسول

اللهإلىوداعئاونذيرا،ومبشراشاهذاأرسلناكإناالنبىإيأيهاالسورةنفسمن4546.الآيتينفى

منيرًا!.وسراخابإذنه

علىبنفسهالمثليضربوكاْنه،الكريمالقرآنبخلقمتمسكًاحياتهطيلة!محمدعاشوقد

أخلاقعن.زوجتهعانثةالناسساْلولما،حميدةوخمالفضانلمنالعزيزكتابهفىادلهذكرهما

هذالهتفسرأنالسائلوطلبالحديثامتدولما"،القرآنخلقه"كانجوابهاكانوط،محمدسيدنا

وسلك!اقهلرسولجرتأحداثًاشارحةالعديدةالأمثلةلهضربتاالقرآنمنأمثلةبضربالمعق

له.مثيللاسلوكًافيها

قدالواقعفىنكون،ممصيةأوإثمايقترفلمالصفحةناصعوالسلامالصلاةعليهمحمداًإنقلناوإذا

وتعالىسبحانهأجلهمنوعاش.والرغبةالشهوةقهررجلا،تعالىدتهوروحهنفسهباعرجلاوصفنا

ومحياىونسكىصلاقإن)قل162آيةالأنعام-سورةفىوجلعزقاللقد،وأوامرهبإرادتهيعمل

رحيما!كانفقد،.للعالمينإرحمةبأنهالكريمالقرآنوصفهكاأو9،العالمينربدتهومماق

".لنفسهمجبهمالأخيهيحبحتىأحدكميؤمن)الا!ر:يقلألمسواء.حدعلىوالأعداءبالأصدقاء

الناسبينانتشرالذىالفسادهذاالاْكبرٍشاغلهوكان،أتباعهبهاينصحنصيحةبمتابةالشعارهذاكان

بوصفهيضطركانعندماشديدًاحزنامجزنوكانالحضيضبلغتحتى،أخلاقهمإليهانزلقتوما

منأووالعدلاللحئإصقاقًاشخص،بعقابأمرايصدرأن(،المدينةلمجتمعرني!ا)أى،للدولةرنيسًا

إذاالاْفراد،منفردأىضدأعبعًايرفعلمالوقتنفسفىولكنه،الخونةضدالمدينةسلامةتأمينأجل

فقالومضطهديه،أعدائهعلىاللعناتينزلأنحرجةلحظةدنبعضهمسألهولقد،عليهالمجنىهوكان

أعدائهعنصفحمكةفتحوعندماك!لقومىاغفراللهم..للإنسانيةرحمةبللعانًا،أبعثلمإق"حديثه

عليهللقفاءوضغايدخروالمالأعداءهؤلاءأنمنالرغمعلى(كتيرةأحداثمنحدث)وهذابهيحًا،

وهذاالطلقاء"،فأنتم"اذهبواالمقالذلكومعوالظالمونالقتلةمنهموكان،أتباعهوعلىدينهوعلى

،بيادلهرسولمحمدأقلقدوالعدو.،بالصديقالرحمةفىدائمًايرفعهكانالذىشعارهعلىعملىمثل

وسياسيا،اجتماعياتعاديهكانتالتىالعناصرقلوبالطيببسلوكهفاكتسبالبشر!حاللإصلاح

الأمثالمضربالطرقبكافةلمساعدتهمواستعدادهللناسحبهوكانوالعطف،بالمحبةإليهاكتسبهم

والمحرومين.والفقراءوالمساكينللبؤساءصديقأعظمكانلقد
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سلوكمنيغيروأنالأصدالواصدعبادةإلىلالبن!ريةيقودأقفىصياتهطيلةمصه.محمدجاهد

ذنالإنسانينقذأنأبذادائمامجاولكانوأوامر.هفراثضهيعرفون،صالحينبشرإلىفيحولهمالناسه

تبينقدالدينفىإكرا.ةلا.الحسنوالحصلالحسنبالقولالحئإلىهـصدعو..وخرافاتخطايا.

واقهلهاانفصاملاالوثقىبالعرؤاستسكفقدباءوورمنبالطاغوتيكفرفمنالغىمنالرشد

وأتباعهأصدقاء.جحلممانورانيةصفاتنفسهفىترسيتلقد256آيةالبقرةسوؤ،عليمسميع

حساسًامتواضعافبقىيتفاخر.أوصترلمذلكومعدعرتهعلىويقبلنف!ه.ينسىمنهاقتربومن

الكصالوتصةالحميذ،الأضلاقنرؤإلىوصل!.محمدًاأنومعاته.أماملاضىءبأنهعائا

واحدهه.إلهإلهكمأنماإكورصىمثلكمبث!رأناإنماهرقلللناسيقولأبدًادائماكانفقدالروحاقه

الأجانب:نطرفى!محمد

الجامحيوقالأساتذةتولىأنبعدمص.محمدفىالمناسبححعهاتأخذالنرب.فىالكماباتبدأت

الكتيسة،رجالمنضاكلتهمعلىومنالمثرونعليهامميعنكانالتىالث!رقيةوالدراساتالبحوت

،مأ!ءولدارقامتوالذىالإتسان.ضائدكتابهفىالأمريكى!ه!3!فالأستاذكعبولقد

مايلى:!محمدعنيقول3025020602.صفحةفىبن!ثر.

صديثههفىلبئاالمحثر،حلووكانناصعهقيذا.دائرتهفىمحيرياإليناترامىكماهتمحمد)كان

هتهكانتمهماالبثر*مصساصًا،فجلتهتسهفىكبيرأشعاضهاالتىالحرمانلستواتوكان

إحساسلديهتكونعوور.وشبترعرعوعنل!ا.تافهةكاشهمهماالفضاءومتاعر،خافيةاتلام

هأخرىأصيان!والصاثقأصيانا،الأميناصمعليهيطلقرنجلهممماهوالأمانةوالواجببالثرفقوى

فىلوبهبألنفسهمجتفطكانفإنهوأصلامه.آلامهافيربمتاركةضحرر.ومعثالتة.أصيانًاوالمستقيم

بالفوضىبنصفكانوالذى"مجيطكانالنىالمجتعحعنفابتحد،المستقبلإلىنكلتوفىالحباه

بالامتحاضيشعربهان.الرجولةإلىونهاالثبويية،إلىالطفولةطوقعنصممحمدضبولماوالفساده

القوالمنازعاتوالمشاجراترالقوانين.الثراثععلىخروجمنصلههمنمجرىكانمماوالنفور

الرعبمنبنوعيشعروكاقأساقها.لحضورم!.شوركانتالتىالقبائلبينورائهامن!الاثللا

جحلهضديدهمحلردنفسهفىذلكفتركونقاو*وفحثىعاؤةؤفجورمنحولهمنمجرىمانحو

302!فحةفىالمؤلفنفسهـدقولهـمت!عن.يفكركاقهدوون.الكريمةوالأخلاقيالفضيلةيتصسك

لربه.مطيغاصالحاشخضايعتبرونالاالناسوكان4بالحريتصضمحمدفيهعانرالذىالحمر)كان

بمث!اعربتاجرأوعصر.،فىسائذاكانمامعيتمشأنرضى!محمدًاولكن،بمعجزاتأقىإذاإلا

الأوثانعبدةوكان.الجهلعنالنامحةالبلاهةالأصحعلىأوالبثر.نيةوصلامةاليشريةالضمف

فكانوامستطير،شرأوهقادمخيرعلىتدممإماعلاماتإلىويتطلعونالحر.أعمالإلىصوقون

لمات"إنلنفسهيقول!محمدوكانالتقاؤل(أوالتثازمتملكالابأضياءويتفاءلونيتشاءمون

وكان".إليكمرسولأاقهأرسلهرجلمنأكثرأناهلقهالحمدلأعطكم.بل.المعجزاتلآقايرسلق

ماليسإليهيسندأوأهـ!حظمهيمجدهأنمجاولمنكليقاوممتواضغاالنهايةحقالبدايةمنبمصمحصد
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301

منالشعبكانماوإذابشرولكنىالسوء(مسقوماالخيرمنلاستكثرتالغيبأعلمكنت)ولوفيه

عظمهعنبلعظمته،عنبالتحدثلنفسهيسمحيكنلمشمحمذافإنآيةأوعلامةيطلبحوله

تسيرالتىالسماويةبالاْجراميستشهدوكان،العظمةهذهليرىعينيهيفتحأنالإنسانعلىوإن،ادله

والشجرالأرهزلتحبىتسقطالتىوالأمطار.العجيبالكوفىالنظامهذاودقةعنه،تحيدولافلكهافى

أنوكيف،للإنسانالخيرتحملالبحارعبابتمخرالتىوالسفنثصارمنمجملماثقلمنيميلالذى

(.حجارةمنقدتآفةمنوليس،ادلهفعلمنكلهذلك

يتلقىؤحيذايقفالذى)إنقائلااقهرسولمحمذايصفالمشهور،المؤرخءامه!ءممأ،كتبوقد

مجبكان.إليهامتدتيدعنإطلاقايتخللمالذىالرجلنفسهو،عديدةلسنواتشعبهكراهية

ونطقغينا..وضحكتهرقيقةبسمةشفتيهعلتإلامهمبمجموعةيركانوما،عليهمومحنوالأطفال

وعار.مرتبةأعلىإلىوصلواالذينالقلانلهؤلاءأحدكانفقدحلاوةلموتهوكانكريمةبكلمةلسانه

.الحياةطيلةالاغلشنلهموتعالىتباركالحق

كانتالتىالرسالةأو.شخصهأو،ومنزلتهنفسهينسولمالاْحد،الواحدرسولهببمحمدكان

الكبير.بمنزلتهداخلثايشعركانفقد،كرامةبكلوشعبهوعائلتهأقاربهيبشرراحلقددمه،فىتسرى

ءا!!+كتابهفىءا!مه?ممأ)ائظرضحفهقمريعرف.التواضعكلمتواضغاالوقتنفسفىكانولكنه

.(92صفحةكلل!+51"هه،?!،!ول"ه4ء!ة

الروحيةقيمنهالإسلامكتابهفى.رسالتهوصدقشالرسولصدقإلىليونارد.العقيدأشاروقد

المجذوبينهؤلاءأصدمجرديكنلم!محمذابأنالبدايةمننحترفأن)مجبقال.والأخلاقية

الروحانيين،وأخلهروأعمقأصدقمنكانبلسدى،وقتهيضيعوجوههمعلىالهانمينأوالروحانيين

يكنولم،الناسأعظمبلفقط..عظيمامحمديكنلموالاْجيال.الحصوركلفىبلفقط،عصرهفىليس

بلهكالرسولفقطليسعظيمًاكان.وإخلاصهأمانتهفىشخفاالب!ئريةتشهدلمبلفقط.أمينْانحلصًا

الناحيةمنبل،الروحانيةالناحيةمنفقطليس،عظيمةأمةبنى،دولةرجلكانلقدوسياسى.كوطنى

صادقاكان،عظيمبدينوأق،عقيدةبقلقد،إمبراطوريةمنأكنربل.إمبراطوريةبنيلقد،المادية

الإسلامأنيدركمحمدوكانربه.معصادقاكانوذاكهذاوفوقوشعبه،نفسهمعصادقاكانلأنه

يمئععلوىملكوتإلىالإنسانفيهاتردىالتىالموةظلاممنمعتنقهاترفع،قويةصادقةعقيدة

فرنساشعراءأكبرمنوهوءمخ!!عأ،لامرتانأنكما02021صفحةكتابهانظر"والصدقبالنور

مفطراأوطواعيةسواءنفسهإنسانكرسأنقبلمنمجدثالم!محمدفىيقولكتبوفلاسفتها،

تصوريفوقعظيماهدفهكانولما،الاسلامسبيلفىنفسهشمحمدكرسمثلماسام،هدفسبيلفى

تقريبسبيلوفى،وربهالإنسانبينتفصلكانتالقالخرافاتعلىالقفاءفىوبنهثلنفسهالإنسان

المتزنوالتفكير،المقدسةالإلهيةالفكرةولاستعادةمخلوقاتهعنيحفوأنادلهودعوةخالقهمنالإنسان

لم،عهدهفىكانتالتىبالأوثانالمعروفةالمشوهةوالآلمةالمادةبينالفاربةالفوضىوسطالمعقول

يكنفلمكمحمد،والأسبابالوسائلباْبسطالبشرطاقةيفوقبحملإنسانقامأنقبلمنمجدث

بضحةغيرمعينولامساعدفلاشخصهغيروسيلةالأعظمهدفهوتحقيقفكرتهتنفيذأجلمنلديه
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لمحمدتحققمثلمالإنسانيتحققلموأخيرًاالصحراء،منركنفىيعيمثسنالاْصابععلىيعدونرجال

ساد!محمدظهورمنقرنينمنأقلففىهالعالمفىوعطيمةدائمةثورةحفضأمكنهفقد!بم.

بلاد،وتعالىسبحانهاللهباسمخلفاؤهغزاكماالعرييةهالجونةشيهأنحاءجميعفىكعقيدةالإسلام

الأفريقيةالقارةباسميعرفكانوماوالحبثة،وسورياالهندوغربهالصغرىوآسياوخراسانفارس

محيارًاأخذناوإذا(،الآن)فرنساالفرنجةبلادمناًوجزوأسبانياالمتوسطالاْبيضالبحرجزروبهيع

ىأمنرجلًايقارنأنأحدمجرؤفلنالنتانج،لىابهارالوسيلةوتفاهةالهدفعطممثلالإنسانلعبقرية

قوانينمنأو.وسلاحقوةمنبههيتفاخرونبمااضتهرواارجالمتاهيرضاليية!.بمحمدعصر

الشىءفهذاشيئاأرجدواقدكانواإذاالمشاهيروهؤلاءودول-إميراطورياتمنينوهماأو،ولوائح

ناظرصهم.أماموتتهاوىتنقضىماسرعانالتىالماديةالقوىأشكالمنشكلعنينقعىولا-بزيدلا

وبق،والقوانينالتشريعاتابتدعبل.العسكريةوالفيالقالجيوثرمجركفلممحمد.الرجلهذاأما

نحوبلغواحتىالناسمنملاييندينهفىوأدخلوالاْسرات،الثمربورع8والإمبراطورياتالدول

والعقاند،عهدهفىمنتشرةكافتالقالآفممجرجأناستطاعلقدذلكمنوأكثر.العالمسكانثلت

اختلفتوشعوبأناسبينجمحتروحية.بعقيدةوجاءالعبادة،و-بيوتوالكمائسوالمحتقدامت.والأفكار

إلىمنهحرفكلتحولالذىالأوحد.الكتابفىجاءماأساصعلىجنسياتمموتتوعتألسنتهم

الأصنامنبذعلىتقوممعالمها،تزولولاشخصيتها.تنصحىلاإسلاميةعقيدةلناتركلقدقافون.

فىشكلتالإلحادحاربتالتىالحقيدةوهنهالباقى.الحالدالأحدالواحدمحبةوعلى،الكاذبةوالاَعة

إلىفتحوهاالتىالأمصارسكاقوانضم.العالمثلثففتحوائ،محمدأتباعأخلاقاالوقتنفس

نإالسلينم،والتفكيرالسليمالمنطقمحجؤبل،إنسانمعجؤليستلمعجؤواتإكا.الإسلاميةالعقيدة

حدفىكانتوتنهار،تتضاءلأخذتالقاللاهوتتطرياتوسطمحمدبهانادىالتىالتوحيدفكرة

وتلكالقديمةالمعابدانهارتحتىبالتوحيد،شفتا.ونطقتالرسولهذاتحدثأنمماومعجرهآيةذاتما

وتأملاتهوعبادتهحياتهإن،الحالمأنحاءثلتفىيةقوشحلةوأضاءتوالآصنالامالأوثانتضمكاشاالتى

وثباته،الأصنامعبدةشراسةتحدىفىوجرأته.وطنهفىسائدةكانتالتىالحرافاتواستنكارهوضمجبه

بلدته،أبناءمنوجدهالذىالحامالازثراءأماممجلالهتمم!.فىصنةعشرةللاثأذاهمعلىوصبر.

كلمتهوإعلاءوالتيشير!الوعطعلىصتابرتهذلككلإلىمضاقًاكيد!ملأضحيةينمبأنكادحتى

وشعورهبنجاحهإيمانهثمبهاءلهقبللاأضدادضدالمت!فئةغيرالحروبخوضهثم،وتعالىسبحانه

كلوحصروانتماراته.نجاحهخلالاصبر.كذلكأحد!ت.منصادفهماخلالوالراحةبالأماق

القوىإيمانهثمله..امبراطوريةإقامةسبيلفىإطلامفاوعصيه.واحدةفكرةنحووتوجيههاأهدافه

كل،موتهبعدالإسلاموانتصارموتهوأخيرًاالإلهىالوحىوتلقيهباقهلاتنقطعالتىالدانمةوصلاته

قوثاالرسالةبهذهإيمانهكانلقد.برسالتهمؤمنًارسولأكانبلدعئا،يكنلم!محمدًابأنيشهدذلبا

حقيقةوتعالىسبحانهاقهإنهالتوصيد.علىتقوموالتىإبراهيمبهانادىالتىالعقيدةيستعيدجعله

تعالىاقهأنتعنىالنورانيةالحقيقة!ان،قدرتهوعلىواحدإلهعلىالتحرفمحنا.والتوحيد.نورانية

وجندياومقاتلأومشرغاورسولًاوخطيبًافيلسوفائمحمدكانلقدوالمحسومات،المادياتفوقا
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الواحدعبادةوعلىوالاْعنام.الصورتبذعلىتقوم،إبراهيمبهانادىبعقيدةومنادئافكروقاندمنتصرا

هذا...واحدةروحيةإمبراطوريةفىإمبراطوريةعشرينحوالىضمالذىالمهندسكانكاالقهار،

نألناحق،الإنسانعظمةبهنقيسالذىالدنيو!بالمقياسعليهصكمناماإذاونحن!،محمدهو

؟شمحمدمنأعظمرجلهناكهلنتساءل

والحسكريين،والكتابالمؤرخينآراءمننحتارات7491يونيو15عددفىالتايممجلةنشرتوقد

البعضفقالأالتاريغرجإلأعظمهممن:بعنوانبالذاتالموضوعهذافىوالاقتصاد،المالورجال

م!!ء!ح!37ءللا؟،أما.لينينآخرونقالكمابوذا،غيرهموقالغاندى،الآخرالبمضوقالهتلر،

نبحثأنالعالمفىالزع!اءأعظمنختارعندمايجب:فقالالمتحدةالولاياتفىالنفسعلماءإماموهو

هى:فيهمتوفرةخصانصأووظائفثلاثعن

لثعبه.الرفاهيةتوفير-1

.والسعادةبالأمانفيهالفرديشعراجتماعىنظامتوفير-2

العقائد.منمجموعةتوفير-3

بهذهكلامهينهئالأستاذهذاولكنالزعماء،منكثيرفىالثلاثةالشروطهذهبعضتتوفروقد

غاندىوأحبواأعجبواالناسأنكا،الأولىالطانفةمنزعاءهموسولكباستيرمثل)زعماء:العبارة

موسىأما،الثانيةالطائفةمنزعماءآخرجانبمنوهتلر،وقيصرالإسكندرنجدكذلكوكنفيشيس،

الذىيكشمحمدهوالأوقاتبهيعفىالزعاءأعظمولعل،الثالثةالطائفةمنزعماءفهموبوذا،وعيسى

(.الثلاثةالشروطبينبهع

-وعيسى:محمد-يه

النفس،إلىكريهةالأحيانبعضفىالمقارنةنجدقدآخربفردفرذانقارنأنحاولناإذا:التاريخ

فىاسمهوردالذىعيسىأننجدمافسرعان،المقارنةهذهنقيمأنعلىصممناماإذاوحتى

لناحفظ،حقيقيةتاريخيةشخمية!محمذانجدفبينماش،بمحمديقارنأنيمكنلا،الأناجيل

منعباءةفىتسربلتقدعيسىشخصيةحياةأننجدبها،موثوقكتبفىتفاصيلهاكلالتاريخ

لميسىالتارحرالوجودفكرةيرفضونالذينالمسيحيينالأساتذةمنكثيرفهناك،الغموض

نأمنفبهنعتقدلماومجافئامتطرفاالرأىهذااعتبرناماإذاوصقٍ،أسطوريةشخصيةويعتبرونه

صورةلديناوليس،مؤكدةوغيرضنيلةالمسيحعنمعلوماتنافإنفعلا،فلسطينفىولدقدعيسىسيدنا

وكيف،ولادتهومكانميلادهتاريخفىالشكوكبعضأيضًاهناكبلوشخميته،حياتهعنواضحة

الخلافاتتناولتهتدالحياةهذهعنرحيلهأنكما،عمرهمنالثلاثينبلغحتى،الأولىحياتهكانت

هذاوحتى،عمرهمنسنتينبحرفىلهحدثماإلاعليناتسردلافالأناجيل،المسيحيةوالمنازعات

أستاداكانالذى.لى.شأ4!شأكداهالدكتورويقولالتارنحىوالنقدللشكيخضعتسردهالذىالقليل

يجدون،المحدثينوالنقادالأساتذةمنالكثيرينإنلمةءولءطح،ول،بكليةأكسفوردفىالمسيحىللتاريخ

قصةبناءأجلمنبالاْناجيلوردتااللتيناسطوريةوالصورةالتارنحية،الصورةبينالفصلمحاولةفى
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شخصيةالأناجيلفىجأءممايبدوفهومنه،ميئوشاعملأحقيقيةتاريخيةأسسعلىالمسيحعيسى

وجودها.تثبيتبقصدالاْئاجيلهذهمجدكاغامضة

الكامل:المثل

علٍىرسولينفنجدهما!،ومحمدعيسىشخصيةفىللبحثأساسًاالكريمالقرآنأخذناإذاأما

مثلاليكونالفرصةلهتسنحلمعيسىأنعلى،ملهميننبيلينعادقينرجلينونجدهما،المساواةقدم

كانمحمذاأنحينفى،الحياةمناكبنحتلففىالإنسانعليهيكونأنمجبلما-البشرمجظيه-كاملًا

مثلماسلكقدلكانوالزمنالفرصةلهسنحتقدكانتلوعيسىأنفىنشكلاونحنومثلأقدوة

:أقولذلكولتفسير،ادلهعندمنرسولفكلاهمايالرسولمحمدسلك

به،نقتدىللآباءقدوةأوبه،ئقتدىللأزواجقدوةفيصبحيتزوجلكىلعيسىالفرصةتسنح"لم

نحوالمنتصرتصرفيكونكيفليريناالفرصةلهتسنحلموبالتالى.أعدائهعلىعيسىينتصرلمكذلك

يتقدمبأنلعيسىالوقتأوالفرصةتسنحلمكذلك،أتباعهوعلىعليهللقفاءجهدًاياْللمالذىعدوه

والعفو،الصبرمجالفىبهانقتدىقدوةيكنلموبذلك،وعفوهرجمتهولطلبونومضطهدوهأعداؤهإليه

العادلالحاكميكونكيفويريناعادلأ.رصيمامثالئاقكاحاكمًافيمبحالسلطةإلىعيسىيرتفعولم

وكانحاك!كانببمحمدولكن.الناسبينقاضئاليكونالوقتأوالفرصةلهتسنحلمكذلكالمثالى،

ذلك،،.كلوكانقاضئا

والأب،الصالحللزوجصورةنجدأنأردناماإذا،عيسىنحووليسظ،محمدنحونتجهأنمجب

،رشوةيقبلولا،مادةتستهويهلاالذىالرحيمالعادلوالحاكمالسعيد،البيتورب،الفاضلالمرب

صوروأعظمالاضطهاد،ألوانظ،محمدشهدلقد،بالعدلمجكمالذىللحاكمالمثللناضرببل

وحبْا،تبارىلاوشجاعةله.مثيللاوجَلذاالنظير،منقطعصبراحالةكلفىأظهرلقد.النجاح

ومعيأس،كلهاأيائابلساعاتوعاشالاضطهاد،ألوانذاقداعيةبوصفه،عليهموعطفالأعدائه

يديهبينوهم،أعدائهألدنحوالرحمةوأظهرذلك،فىقدوةوكانجاْشه.برباطةاحتفظذلك

منالكثيريطبقباْنلعيسىالفرصةتسنحلمولكنذلك،فىقدوةكانحق،مقاومتهيستطيعونلا

22لوقا)انظرسيوفًابأموالماوكثرواملابسهميبيعواأنأتباعهأمرفقدالعكسبل،وآرائهمبادئه

الطغياننقاوموكيف،الاستسلاميكونمق،السلاحيستعملوأينمقيرينالمولكنهثا(،فقرة

وأالبؤساء،شيوخناعلىأحداعتدىماإذافمثلًا،الشاغلشاغلناالمقاومةهذهتصبحوقد،ْوالعدوان

الدينيةحريتناعلىأحداعتدىماإذاأوفيهميذبحوأخذ،المساكينأولادناأوالضعفاء،نساننا

محمدالرسولكانلقد؟الحلهوفماعباداتنا،نزاولأنمنمنعناأوطقوشا.نزاولأنمنوحرمنا

يكونكيفآرانالقدللضعفاء،حامئادتهنحلفاالحقالجندىيكونأرانا،كيفالذىالمثخصبيه

والنصر.الهزيمةأوقاتفىوالمبر،القتالساحةفىوالفرالكر

ليقدمالعمربهيمتدلمعيسىولكن،بالرسالةعهد.أولفىمحمدظ.حياةمثلعيسىحياةكانت
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لهتسنحلمكمالرسالتهوالاقتماديةالاجت!اعيةللتطبيقاتأو،ودعوتهلتحاليمهعمليةعورةلنا

القياممجاولأنأوالحيا"فىالإنسانيةالمواقفأغلبيةتشملحقمداهاويرسعتحاليمهلينشرالفرصة

كابنيعيشأنمجاولالذىاليومإن!انوان!محمدبهاقامالقالحظيمةالاجتماعيةبالإعلاحات

وطرقجديدةأفكارعنمدافعأوجارأومواطنأو،بسيطعاملأووالد.أوزوجأوعانلة،فى

لفر-كأناجحقائدأوالمسثولية،مركزفىرجلأوسياص.اضطهادأوديقلاضطهادضحيةأو،جديدة

نحميممحمدفىسيجدونهؤلاءكلإنحاكًما،أوقاضثاأوأعمالرجلأوجند"لا.أو،الرجالمن

لهتسنحفلمعيسىأما،الإنسانيةوالمواقفالحياةقياداتأنواعبهيعتمثلتففيه،المثلونعمالقدوة

الاجتماعية.الوظائفهذهكلفىبهمجتذىمثلًايكونوكيف،لشعبهقدوةيكونكيفليريناالفرعة
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لخامِممنالبابُا

افصللاُؤل

والمسيحيةالِإسلام

منإليهايتعرضونإنما،والدراسةبالبحثالمقارنةالأديانإلىالمسلمونالعلماءيتعرضعندما

جوفىويترعرعينمتأفالمسيحى.الموضوعنفسإلىالمسيحييننظرةعنالاختلافكلتختلفناحية

لتعبدجاءتاليهوديةوأن،الحقالدينهودينهأنووجدانهفكرهفىتنمىالتىوالعقاندبالتعاليمملىء

لماقهوأن،صحيحةوغيرباطلةالمسيحىالدينعدافيماالاْدياقبهيعوأن،المسيحيةأمامالطريق

بأنالمسيحىيعتقدوبالتالى،الأرضشعوبإلىرسالتهلابلاغ،وحدهمإسرائيلأبناءغيريصطف

فنجدالحدهذاعندالأمريقفولا،كاذبونمدعونمنافقونإسرانيلبنىغيرمنوالرسلالأنبياء

أصحابلتصويرالجهدكلتجهد،الأخرىالقاراتوجميعوآسياأفريقيافىالمسيحية-الإرساليات

أتباعهمعقولفىيؤكدوالكىذلك،والمنافقينالأشرارصورةفىالمسيحيةغيرالاْخرىالرسالات

نأويكفىبهيغا،الرسلبينمنالمعتمدالوحيدكانعيسىبأن،عليهموالمترددينبهميلوذونمنأو

أفكارهمطبيعةلنرىالإسلامعنكتبوهماأو،والسلامالصلاةعليهمحمدعنقالوهماأوكتبهمنقرأ

بل،الحقيقةعنبصيرتممأعمىقدالإسلامعلىتحاملهمأنوكيفقبل،منعقولهمفىالمترسبةالدينية

دينهممعدينفىيتثابهماوجدواماوإذا،لأغراضهمخدمةالقرآنتربهةفىالخطأتعمدعنمججموالم

أولىوكانالدينهذافىالمسيحيةتاْثيرنتيجةبأنهالتشابههذاتفسيرفىوأسرعوا،وكآبةبحزنشْعروا

ويفرحوا.يغتبطواأنبهم

بل،وتعالىسبحانهاللههوالسماويةالرسالاتجميعمبدعأنفىيعتقدونناحيتهممنوالمسلمون

خلقالذىوتعالىسبحانهادلهأنوالواقع،الحقطريقإلىليرشدهارسولاأمةلكلأرسلادلهإن

الأممبقيةعلىأمةيفضللاوحشرات،ودوابإنسانمنأحيا.منفيهماورزقبهوتكفلالعالم

الرسلفىيعتقدوالمسلم،خلقهمنالعالمفكل،وتعاليمهكلماتهيحملونللعالمرسلاوحدهامنهافيختار

قدوالمسيحييناليهودأنيدركعندماوالأسىبالألمالمسلميشعروقدالسماء.منبرسالاتأتواالذين

موسىطريقعنأرسلهاكا،وآياتهكلماتهمنغيرواأوالحقيقةاللهتعاليمبعضعنتجاوزوا

رسالةمجملانمبعوثانباعتبارهمابمحمد،إيمانناوعيسىبموسىنؤمنأنيأمرناوالقرآن،وعيسى

والسلامالصلاةعليهمحمذانحترمك!اوعيسىموسىومحبيحترمأنالمسلمالقرآنأمركذلكالسماء،
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وعيسىلموصكبيرواحترامعميقصبوكلىهوالمسيحيةالإسلامبينالمقارنةهذ.نبدأذلكوعلى

عيسىشاْنفىمعهمأختلفلافإق.المسيحيينأواليهودتفسيراتمعاختلفكنتوإذاورسالتيهما،

وعيسىهموسىرسالقمنصورو.فيامعهمأضتلفولكنالسصاوشينهرسالتيهماوأسسموصأو

الإسلامفىأجدأقوالواقعإلما.الأخميرنجعلواصتىعيسىأوموسىعلىأطلقوهاالقالسصاتوفى

المذاهببعضسوىبينهمايفمللاشقيقيندينين(،نفسهعيسىبهابشر)كماالأولىوالمسيحية

التوصيد.جوهرتمىلاالتىوالتفصيلاتالوضعية
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الفضلثمالم!

والمسيحيةالِإسلامأعمدة

الرومانمنكانواسواء،عيسىأتباعبهايدينالتىالعقيدةهذهنعنىالمسيحيةعننتكلمعندما

أساسية:أركاننهسةعلىالمسيحيةوتقوم،الأرثوذكسأوالبروتستانتأوالكاثوليك

التثليث-1

المسيحعيسىألوهية-2

ايضًاإلهادلهبنعيسى-3

آدم(اقترفها)القالأصليةالخطيئة-4

.الكفارة-5

ادله،وحدانيةفىيعتقدونوالمسلمون،الخمسةالاْركانهذهمنبشىءيعترففلاالإسلامأما

ردةهرإنمالعيسىالمسيحيينتأليهأنالمسلمونويرىابسيحية،فىالمقدسالثالوثنظريةويعارضون

رسولأىمثلمثله.ادلهقبلمنورسولاب!ثرًاكانعيسىإنالكريمالقرآنفىوردكا،الوثنيةإلى

فىنتسامحوقد،وتعالىسبحانهدلهتجسيدًاوليسالكلمةبمعقإنساناكانالذىمحمدوم!همآخر،

وأعضويينأبناءليسواولكنهم،ادلهأبناءهمالصالحينبهيعأنأساسعلىمجازاادلهبابنتسميته

عليككفارةالمسيحتضحيةيرفضك!االاْصلية،الخطيئةنظريةالإسلاميرفضالقوةوبنفس،حقيقيين

ابناباعتبارهاًومستقلا،شخضابوصفهسواءعيسىتأليهيرفضكذلك،ادلهعصعندماآدمأتاهما

ألوهية.فىادلهيشارك

التاليلأ:العقاثديةالأساسيةالأركانعلىيقوموالإسلام

له.شريكلاواحدادلهبأنالش!هادةأوالتوحيد-1

ادلهأرسلهمبشرإلاهمماالرسلبأنالمسلمونيعتقدوبالتالى،ادلهرسولمحمذابأنالشهادة-2

المستقيم.الطريقإلىلدايتهاالعالمأممإلى

الحقإلىالبشريةطريقلينيرعليهمنزلإنماالأنبياء،علىنزلالذىالوحىبأنالاعتقاد-3

المستقيم.والصراط

لالا-حدودقدرةلهوأنالكفارةبدفعمطالئاليسوبالتالىآدم.خطيثةيرثلمالإنسانأن-4

عليهمحمدبتعاليمبصدقوالتمسكالاْحد،الواحدفىالاعتقادطريقعنوروحئامعنويًاللتقدم

الآخرين.الرسلفىواعتقاده،والسلامالملاة

يفحل.عاشخصيْامسئولفردكلأن-5
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.الموتبعدأخرىحياةبوجودالاعتقاد-6

.وبالتقوىالحسنبالعملإلاآخرعلىفرديمتازولاكبشر،،إنسانيتهمفىمتساوونالناس-7

التثليث:

ومتميزينبعض،عنبعضهممستقلين)أقانيم(،أشخاصثلاثةوجودعلىتقومالتثليثنظرية

،القدسروحوادلهالابنوادله.الأبادلههناكأنأى،الألوهيةفىكلهمويشتركون،بعضعنبعضهم

يفهملاوقد،شخصيةأوشخصالحقيقىالمعنىولكن،بأقانيمالبعضتربههاأشخاص)وكلمة

(،الناسبينمحددامعنىلمالأنشخصكلمةنستخدمأنيستحسنولذلك،أقنومكلمةالكثيرون

يلى:ماأثناسيوسىمذهبهـلقول

(القدسالروحهووثالث،الابنهوثانوشخص،الأبهوواحدشخص)هناك

وأنالآخر،مجديعادلمجدمنهمولكل،واحدةألوهية،القدسوالروحوالابنالاْب،ألوهية)ولكن

ومعإله،القدسوالروحإله،والابنإله،فالاْبالاَخرين،جلالةمعسرمديةأبديةمنهمكلجلالة

شخصبكلنعترفأن،مسيحيينبوصفنامضطرونونحنواحدًاإلهابل،آلهةثلاثةيكونوقلاذلكا

(.أربابثلاثةأوآلمةثلاثهناكأننقولأنالكاثوليكى،دينناعليناومحرم،كإلهحدةعلى

واحد-+واحدقلنالوكمابعضا،بعضهيناقضالأثناسيوسى،المذهبعنالصادرالبيانوهذا

نأوالواقعثلاثةالآالةمجموعكانبعض،عنبعضهاشيزةإلهيةأشخاصثلاثةهناككاقمافإذا\.

وبالتالىواحد.إلهأووشخصإلهيةأشخاصثلاثةبينالتوفيقباستحالةتحترفالمسيحيةالكنيسة

نأدونأعمىإيماناالإنسانبهيؤمنأنمجبكهنوقسرهى،التثليثنظريةأنالكتيسةتعلن

إن):ص!)طه+ولحقا*أولشأول-كتابهفى.؟.-ص!*+ولهولقالقسيسيقولهماوهذايناقثط.

هذاولكن،مثلثإلهوجوديهضمأنيستطيعلاوالعقل،الكلمةبمعنىلغزهو،الاقدسالثالوث

المستحيلمنفلايزاللنا،الوحىعنهكشفالذىاللغزهذاوجودبعدوحتى؟الوحىإياهعلمناما

القسيسكتابانظر(واحدةإلهيةطبيعةفىأشخاصثلاثةمجتمعكيفيعىأنالإنسانعقلعلى

\.1ْصالذكرسالف

ثلاثةوجودعنشيئايقلولمبل،التثليثإلىإطلاقايشرلمنفسهعيسىأنحفاالحجيبومن

بنىأنبياءمنسبقهلمنتمائامماثلااللهفىعيسىاعتقادوكان!حد،إلهضخصفىإلميةأشخاص

قبلهمنالأنبياءقالهماعيسىذكرلقد،الثالوثإلىيشيرواولم،الخالقبوحدةنادواالذينإسرائيل

واحد".إلهناالربإسرانيليااسمعىهىالوصاياْ"أولقالعندما

قواكم،وبكل،تفكيركموبكل،وجدانكموبكل،قلبكمكلمنإلهكمالربتحبونسوف)وأنتم

لأننظرًاالإنجليزيةعنمتربهة9203.فقرق12الإصحاحمرقصانظر(الأولىالوصيةهىهذ.

ركيكة.العربيةالتربهة

التاليةعبارتهفىأيضًاواضحهوكاواحد،إلهفىيعتقدكانعيسىإننقولأننستطيعوبا!عالى

تعبدهسوفوأنك،إلهكللربتسجدسوفأئكمكنوبأنهشيطانيافلتعلملهعيسىقال"ثم
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عيسى،مولدمنسنةأربعماثةمنأكزبعدالمسيحيونصاغهاقدالتثليثفظريةأنوالواقع

تشرلمعيسىمولدبعدسنة115و07،بينماكتبتوالتىالكنيسةبهاتعترفتالتىالأربعةقالأناجيل

فىوأدخلهاالوثنيةالاْفكارمنالكثيراستعارالذىبولسحتىالتثليثإلىالاْولنصهافىإطلاقا

لمالتثليثباْنالجديدةالكاثوليكيةالمعارفدائرةوتعترف،الثالوثقداسةعنشيئايقل!،المسيحية

الرابعالقرنمنالأخيرالربعفىالمسيحيةعلىأدخلوأنه،الأولالمسيحىالعهدفىمعروفايكن

فيهلفلاإمجابئاواضحًاتفميرانقدمأنالعشرينالقرنمنالثاقالنصففىونحنالصعب"من

عنالمدافعينوأنخاصةمذهبيا،التثليثلغزوتفسير،النظريةتطوروعنالوحى،عندورانولا

،شيئانحدثققد،مهزوزةصورةوغيرهمالرومانالكاثوليكيقدمك!ايقدمون،مناقشاتهمفىالتثليث

الرومانمنمتزايدةأعدادمعالمسيحىالدينورجالاللاهوتعلمفىالمتضلعوننادىأولهما

لذلك،مؤهلايكونأندونالجديد،العهدفىالتثليثعنيتحدثأنالفردعلىممنوعبأنه،الكاثوليك

منفكلعنه،المنبثقةالدينيةوالمذاهبالمسيحىللدينالمؤرخونالمساواةقدموعلىهؤلاءمعويسير

الرابع،القرنمنالأخيرالربعأحداثإلىينتقلإنما،لذلكمؤهلايكونأندونالتثليثفىيتكلم

قكرًاالمسيحيةإلى(،أشخاصثلاثةفىواحد)إلهبالتثليثيسمىماأدخلفقطالوقتهذاففى

592(.صفحةعثرالرابعالمجلد6791طبعةالجديدةالكاثوليكيةالمعارفدانرة)انظر،وحياة

فىواحد"إلهالتثليثنظريةتستقرلمبقليلذلكبعدواضحةعبارةفىالمعارفدائرةنفسوتقول

وكانتالميلادى،الرابعالقرننهايةقبلالعقيدةوفىالمسيحيةحياةفىقوئااستقرارًا"،أضخاصثلاثة

الآباءيعرفولم"،أشخاصثلاثةفىواحد"إلههىالتثليثنظريةإليهانسبتالقالأولىالصيغة

الرابعالمجلد)انظر،النظريةهذهأوالفكرةهذهمثلبعيدأوقريبمنيثبهشينًاذلكقبلالرسل

6791(.طبعة،الجديدةالكاثوليكيةالمعارفدائرةمن992صفحةعشر

فىالاأثرولاإليها،بالدعوةقامولاعيسىعهدفىتكنلم،التثليثنظريةأننرىهذاومن

الأوائل،المسيحيينوتصورفكرعنغريبةوهى،القديمالعهدأمالجديدالعهدسواء،المقدسالكتاب

الميلادى.الرابعالقرنمنالأخيرالربعحوالىفىالمسيحيةالعقيدةعلىأقحمتأنهاعلى

)فمنالعقليقبلهاولاللنقد"وعرضةللغاية"ضعيفةنجدهاالتثليثفكرةاستعرضناماوإذا

نظريةمعتتشىلاقبلمنقلناكاأو؟عاقلإنسانأىويلفظها،المنطقمعتتفقلانجدهاناحية

الاَخرعلىم!همالواحدمتميزينأشخاصثلاثةهناككانمافإذاكبير.خطاْبينهماولملجمعالتوحيد

عنوينفصليختلفجوهركلجواهرثلاتةهناكيكونأنوجبالآخر،عنمنهمالواحدومنفملين

فرضناماإذاوالآنعنه،فصلهيمكنولا،بجوهرهيرتبطشخصكللاْننظرًاالاَخربن،الجوهرين

وبالتالىمتميزجوفرمنهملكليكونأنوجبإلها،القدسوالروحإلما،ؤالابنإلها،الأبكانإن

نأإما،الألوهيةالمسيحيونإليهايسندالتىالثلاثةالأشخاصأنذلكإلىأضفآالة،ثلاثةيصبحون

نأوجبفعندئذالأبد،إلىخالدةأىسرمديةالأشخاصهذهكانتفإذاسرمديةأومحدودةتكون

يصبحراحتىالأبدإلىويعيشون،الكليةالقدرةلمم،متميزينسرمديينأشخاصثلاثةهناكيكون
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وجودفىتتمثلالعقليقبلهالاتالهةسخيفةبفكرةنصطدمفعندثذ،بزمنمحدودينكانواإذااًماآالة،

هيثةبيغفيماكرنوااجتمعواماإذامحدودينأشخاصثلاثةأومحدودةهيناتثلاثلهأبدىكائن

الابنأوإلها،الأبيصبحألاوجبمحدودةالثلاثةالأشخاصهذهكانتماإذاأنهوالواقعسئرمدية،

إلها.القدسالروحأوإلها،

نعرفلاالذى،القدسوالروح،المسيحعيسىهماشخصينتأليهنتيجةالتثليثفكرةتطورتثم

قبلمنشرحناوكالماداعىولامفهومةغيرشركةفىكشركاءبالأبعلتهماتطورتوبالتالى،كنهه

هذابحثناوسواءالخالقلهيئةمستقلةثلاثةلاشخاصتجسيدًاالتثليثيعتبرالمسيحىالأدبفى

جميعتقومإذالوثنيةإلىردةباْلهنسلمأنإلأنستطيعلاغيرهامنأوالتاريخيةالناحيةمنالموضوع

وهيئاتقوىوتجسيدأشخاصتأليهمنهتتطلبالإنساقالعقليقبلهالاأفكارعلىالوثنيةالعقائد

بسيطةعقيدةإلىيدعوفهوالإسلامأما،مؤلمةأشخاصهينةعلىبتمويرهاتقومثم،إنسانيةغير

الخالئأنعلىتقومفكرةلنايقدموالإسلام....الإلهوحدةالوحدانيةإلىيدعوفهوفيهاتعقيدلا

اقهأنتمائايؤكدوالإسلامالاْلغازوالأسرار،علىتقومالتىالتصوراتوعنالإن!سانيةالصورعنمنزه

والكلأحدعلىيعتمدلاواحدوهو،جوهرهفىواحدوهوأحد.واحدفهولهشريكلاوأنهواحد،

كله،الخيرهوويرزقهاالمخلوقاترعايةيتولىالذىهومجلوقات،عداهوماالخالقهو.عليهيعتمد

يلدلمالذىوهوالسرمدى،الخالدهوالباقى،هووالرحمةالمحبةوهو،علمهمنبشىءأحدمجيطولا

كفوالهيكنولميولدولميلدلمالصد،ادلهأحد،ادلههومرقلتتجزألاالتىالوحدةوهويولد.ولم

.الإخلاصسورةأحد"

ذامن،الأرضفىوماالسمراتفىمالهنوم،ولاسنةتأخذهلا،القيومالحىهوإلاإلهلاهراقه

شاء،بماإلاعلمهمنبشىءيحيطونولا،خلفهموماأيد-تممبينمايململإذنه،إلاعندهيمثفعالذى

سورة-255الكرسىآية،العظيمالعلىوهوحفظهمايؤدهولاوالاْرضالسمواتكرسيهوسع

.البقرة

اسيح:ديسىألوديت

نأالضرورىمن)أنهأثيناسيوسأتباعويقول،عيسىبألوهيةتنادىالثانيةالمسيحيةالنظرية

هينتهأخذعيسىأنذلكومعنى(.المسيحعيسىفىإلهناالرببتجسدخلاصهأجلمنالفرديؤمن

مأالبروتستانتأمالكاثوليكالرومانمنأكانواسواءوالمسيحيون.الإنسانجسمفىالممثلة

منذوأنهالإلمى.المثلثفىالثافىالشخصوأنهالخلد،لهإلهالمسيحعيسىبأنيؤمنون،الأرثوذكس

العذراء.مريممنولدوبالتالى،إنسانهينةعلىيظهرأنرأىسنةألفىحوالى

الكنيسةنادتالقد914صفى.3.أء*+هشأ"قالقس"الكاثوليكيةالتعاليم"مؤلفلناويقول

،العقيدةأركانأهممنركناباعتبارهاالمقدسالكتابمنكثيرةأمكنةفىنجدهاالتىالمسيحباْلوهية

وقد،الاضطهاداتبعدالكنيسةلرجالالأولالمجمعوهونقيا(،)مجعفىالفكرةهذهولدتولقد
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فىاللاهبىقىالمجمعهذااجتمعوقدإنسانالمسيحباْنينادىكانالذى،أريوسالمجمعحارب

المسيح.حقيقةفىالمسيحيينسادتالتىللاختلافاتخداليضعنقيا()مجمعباسمويعرف325عام

بينالاضطراباتاشتدتولماإلهاهيراهبحضهموكانابرسل،ككلرسولايرا.بحضهمكانفقد

،الاختلافاتفذهحدلوضعوالاْساقفةالبطارقةالرومإمبراطورقسطنطينبهع،المسيحيةالطوائف

نحلوقوالابن،الإلههووحد.الأبأنمعلناالمصرىأريوسوقام4802،المجنمعينعددوكان

وبالأفلاطونية،الإغريقيةبالفلسفةمتأثرةكانتالقالإسكندريةكنيسةقاومتحينفى،مصنوع

وصارروماكنيسةإليهاوانضتآريوسقاومت،بالتثليثتنادىالتىالسائد.الوثنيةوالعقائد

بهيعبإخراجأمر.وأصدرروما،كنيسةرأىمؤيذاالإمبراطورفتدخلالمجتمعين،بينشديداضطراب

للمعارضينالسماحوبعدموالإسكندرية.روماكنيسةرأىمعوفاقعلىليسواالذينوالأساقفةالكهنة

باْلوهيةقرارًاواتخذواالقساوسةمن803اجتمعوبالتالى،المصرىأريوسهـلقتلالمجمعبحضور

خافواولكنهم،والابنالاْببينالمساواةعباراتعلىأكثرهماعترضالقرارنصكتابةوعند،المسيح

ء!.3.؟ك!،،،35حناهطأه!ء!!منط!،ء+انظرالمصرىبأريوسأنزلهماقسطنطينبهمينزلأن

هذافىيلىمايقولالمسيحيةحقيقةكتابمؤلفونجد9،1(صولأ++أه!؟دظء،ء+،!خ!ح

الجديد،العهدمؤلفىمنوغيرهاقهابنتعبيراستعمالهفىيوحناأنالواضح)من:الموضوع

هذهمعقبكلالابنالإلهأوحقيقة،اقهابنكانالمسيحأنلتاْكيدبكثرةالعبارةهذهاستخدموا

الاعحاحمرقمىفىنجدولكننا70،5ص.*.ول،55+ول+ء!طأل!ول51ةطح3لا؟ف!ةولنظرا،لكلمةا

وهذااقه(،وهوواحدإلاصالحًاأحدليسصالحاتدعوفىلماذايسوعله)فقال:يلىما18الفقرة01

الأوانل.المسيحيةفلاسفةإليهذهبماالخططولعلىيناقض

فقرة02الإصحاحيوحناانظر(وإلهكملىالهىوأبيكم)أبيلىكاالإلهعنعيسىتحدثوقد

علاقتهفىأنهعلىتدلنايوحنا،إنجيلفىوردتوالتي،عيسىبهانطقالتىالكلماتوهذه17...

عندعيسىبهافا.القالعباراتتذكرناماهـاذانحلوقا،كانأئهأىآخرإنسانكأىكانبالخالق

تركتنى(،أو-شبقتنىلماإلهى)إلى3غفقرة15الإصحاحمرقصفىوردتوالقيتعذبوهوصلبه

هنانحن؟إلهفممنالكلماتهذهمثلصدوريتصورأنرجليستطيعحقيقةهلنتساءلأننستطيع

)الترنجةنيتقلماذالهولقول،وسيدهخالقهيخاطبيتعذبياثسلرجلعذابصرخةأمام

محنتنا،وفىصلواتنافىإليهنتجهشىءكلخالقهوالعلىواقهنسيتنى(.:شبقتنىلكلمةالصحيحة

عيسىأنيدعمماالإنجيلفىنجدآخر.إلهنحوصلواتهفىيتجهإلهوجودنتصورأننستطيعفكيف

طلوعقبلعيسىصحاالصباح)وفىتمالىلتهليصلىالبريةإلىيذهبكانإذإله،وليسإنسان

من35الفقرةتربهةهذه(،يصلىراححيثخالمكانإلىذاهئاوخرجطويلبوقتالشسى

انسحب)ثميلىما16فقرة5الإصحاحلوقاإنجيلفىوردكذلكمرقصإنجيلفىالأولالإصحاح

(.يصلىوأخذالبريةإلىنفسهعيسى

رجلأكانفقدبالرسولنفسهوصفإنما.الألوهيةإطلائايذعلمالسلامعليهعيسىأنوالواقع

http://kotob.has.it



116

،)فأجابوه04و93فقرة8الإصحاحيوحنافىوردكاأوالبشريةإرشادفىرسالتهعناددّهلهكئ!ف

إبراهيم،يفعلهكانمافافعلواإبراهيمأولادكنتمماإذاعيسىالمفقالأبوناهوإبراهيمإنلهوقالوا

نفسمن17الإصحاحوفىربى(،.منسمعتهكماالحقلكمقلتالذىوأنالقتلىتتداولونولكنكم

وأنالوحيدالحقيقىالإلهبوصفكيعرفوكأنالأبديةالحياةهذه)فىيقولنجده3الفقرةالإنجيل

(.أرسلتهالذىالرسولهوالمسيحيسوع

يلى:ماعلىلناتبرهنيوحنافىوردتماحسبعيسىقاالاالتىالكلماتهذهأنشكولا

واحد.إلهأوواحدجوهرهناكأن-1

الوحيد(.الحقيقىالالهأنتعبارتهمن)وذلكالتثليثقطيعرفاعيسىأن-2
لم

الوحيد(.الإلهأنت)إنكقائلاآخرجوهرإلىأشارفقدالاْلوهية،يذعلمعيسىأن-3

(.أرسلتهالذىالمسيح)عيسىالإنجيلفىجاءإذ.الرسولصفةلنغسهنسبعيسىأن-4

رحملمنجذاطويلوقتبعدالتئليثنظريةمثلظهرتأنهانجدالتجسدنظريةإلىأتيناوإذا

ففىإفا،المسيحيوننصبهحتىعيسىاسمبهامرالقالمراحلنترسمأننستطيعأنناوالواقع،عيسى

شَرأسىءولاحىكإنساناللهرسولبأئهدان!ا/يعرتالمسيحكاثانباسمالمعروفةالإنجليكىالمصدر

كماالمسيحشخصتمجيدمحإولاتأولىظهرت33،*!لأ،ول3بإسمالمعروفةالمصادروفىذلكمن

وأول،عظيمكملاكالممادرهذهقدمتهوالثاقالأولالقرنينوفى،عديدةمعجزاتإليهعزيت

إنجيلمقدمةفىنجدالخهايةوفىنحلوق،باْنهإليهأشارتذلكمعولكنها،المخلوقاتمنالمولودين

إلىنثيرأنويكفىكإلهالمسيحوصفتأنها،والرابعالثالثالقرنينفىألفتالتىوالكتبيوحنا

نأمنالأقليةبهنادتمابمعارضةالاْغلبيةومعهالمصرىأريوسقياممننقيا()مؤتمرفىحدثما

الذىالوحيدالولدالمسيحعيسىهوواحدربفىنعتقد)نحنالأقليةهذهأعلنتفقدإله،المسيح

ولمولدحقمقى،وربنورمنونورإله،منإلهفهوالعشورتحلأنقبلالأبمنولدفقداللهبهرزق

ك!ا،الحرمانطحموذاقامرأةمنولدرجلقبوليرفضوالعاقل(،الأبجوهرمنوجوهره،يخلق

وأالجسصاقالبناءناحيةمنسواءتدرمجئاويتطوروحرمانرغبةمنالبشريةأحاسيسبجميعأح!

نأيمكنفلاإلا،ال!ثخصهذامثلقبوليرفضالعقلأنعادىإنسانأىيتطرركماالعقلأوالقوة

تجسدقدالإلهبأنإدعاءهمالعقليرفضكا،والسيكلوجيةالبيولوجيةالبشربقيودمقيدًاالإلهيكون

الذىالجسدفىومحصرهيقيدهلاْنهوشمولهادهكماليمسذاتهحدفىالتجسدفهذاإنسانهيئةعلى

فيه.تجسد

المسيحية-فىالآنالسائدةالأفكارمنكفيرهاالمسيحيةدخلتقدالتجسدنظريةأنوالواقع

آلهةالشعوباتخذتهمأبطالعننقرأالمسيحيةقبلسائدةكانتالتىالعقائدففى،الوئنيةمندخلت

الذىأورامابراهمامثلأخذ،التاريخهذافىحتىأبطالهميؤلهونالهندفىنيعيمثرالذينالهندوكفمثلأ

كتاب)انظرالهندوكىالتثليثفىالثافى،الشخصأوالثاق،الأقنوموهووكريشنا،فيشنوفىتجسد

الاَلهة،بتعددماعصرفىنادواالقدماءالمصريينإنيقولكذا(،الأديانمقارنةفىشلبىأحمدالدكتور

.واليونانيونوالمينيونوالمنودوالفرسوالبابليونالائوريونبهنادىك!ا
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القرآنفنجدْالتجسيدمبدأكليةرفضبأن،الخرافاتهذهمنمعتنقيهحررفقدالإسلامأما

ابنالمسيحهوادلهإنقالواالذينكفر)لقد72(آيةالماندة)سورةفىالمسيحألوهيةيرفضالكريم

الجنةعليهادلهحرمفقدبادتهيشركمنإنهوربكمربىادلهاعبدواإسرائيلبقياالمسيحوقال،مريم

عندعيسىمثلإإن95الآيةعمرانآلسورةفىيقولثمأنصار"،منللظالمينوماالناروماْواه

رسولًاكانعيسىبأنالكريمالقرآنكدويؤ9ٍ،فيكونكنله.قالثمترابمنخلقهآدمكمثلالله

03الاَيةمريمسورةانظرالكلمةبمعقوبشراإنساناكانولكنهالرسلمنكغيرهصالحاطاهرانقئا

نبئا،.وجعلنىالكتابآتافىادهَعبدإفىأقال

وتعالىسبحانهبالحقوإيمانهإخلاصهبفضلوأنهبشرالرسلمنكغيرهالمسلميننظرفىوالمسيح

الهوىعنينطقونلاعامةالرسلوأناليهودإلىرسولًااددّهاخت!ارهالمطهرةالطاهرةحياتهوبفضل

عزاددّوأنوتعالىسبحانهادلهإرادةبتنفيذيقومونوأنهمأقواالم،أمأفعالممفىسواءإليهميوحىإنما

،الإنسانبنىمنلغيرهمقدوةويصبحوامشينتهوفقحياتهميكيفواحتىإليهمكلمتهأرسلقدوجل

أنماإك.يوحىمثلكملرأناإنماأقل6آيةفصلتسورةالقرآنفىجاءك!اببمالبىأعلنوقد

،.للمشركينوويلواستغفروهإليهفاستقيمواواحدإلهإلكم

الابن:ألوهيةنظرية

،المجازىبمعناهليسادلهابنهوالمسيحعيسىبأنتنادىالمسيحيةعليهاتقومالقالثالثةالنظرية

عيسىبهبشروماقالهماتخالفبلتتمشىلاالنظريةوهذه،وحدهدتهخاصابنالعضوى،بمعناهبل

هذهأنفسهمإلىالأنبياءونسبالمجازىبمعناهاابنكلمةوالتوراةالأناجيلاستخدمتفقد،المسيح

يدلكلفظالأوسطالشرقفىالآنحتىتستخدمتزاليلاعمأوأبأوابنكلمةأنوالواقع،الصفة

إسرانيلوصففىمستخدمًااللفظهذاموسىكتبأحدفىنجدونحنالتبجيلأوالإعزازعلى

لفرعون)فتقولتقولإذ22فقرة،الرابعالإصحاحالخروجسفرفىذلكادلهابنبأنه)يعقوب(

(.الانجليزيةالتوراةعنمتربهةالبكر(ابنىبلابنىإسرائيلالربيقولهكذا

أعلن)إقيلىما7فقرةالثاقالمزمارفىفجاءداود،إلىأيضاأسندقداللفظهذانجدالمزاميروفى

فىرأئالأنفسنانكونأننستطيعالفقراتهذهومن(اليوممنٍابتداءًابنىأنتربىلىقاللقداقهأمر

نفسهيسمىكانعيسىأنمنالبعضيعتقدهلماإطلاقًامبررانجدلاوبالتالى..ادلهابنكلمةمعق

الإنسانبابننفسهيسمىكانعيسىأنذلكإلىأضف،اللهصلبمنأنهأىالعضوىبمعناهاللهبابن

استخدامهفإنفيه،مشكوكوهوالأناجيلفىجاءماحسباددّهابنلقباستخدمقدكانإذاوحتى

اللهإلى،وسليمانوداود،ويعقوب-آدمفيهانتسبالذىالمعنىحدودفىشكدونهواللقبلهذا

عنتحدثكا،نفسهعيسىعنهمتحدثوقد،ادلهأحباءوكانواقبلهمنالرسلهؤلاءوكانكاْبناء

اللهأبناءبأنهمالإنسانبنىمنغيرهممعسلامفىعاشواوالذينالحبقلوبهميغمرالذينهؤلاء

منأخذنافإذامجازىلقبهو.ادلهابنلقببأنلترينانفسهلعيسىسلاحظاتبعضنوردولسوف
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نأناموسكمفىمكتوئاأليسعيسى)فاجابهم:يلىمانجد36إلى34الفقرة01الإصحاحيوحنا

فىجاءماينمخأنيمكنفلاباَلمة.وحيهعليهمنزلالذينهؤلاءاقهأسمىماوإذا.آلهةأنكمقلت

التربهة-اقه(ابنأناقلتلأقبالتجديفعليهتدعواأنمجبلايرسلهومايقدسهماأنالكتاب

إلىيثيركانيوحنا،إنجيلفىإليهنسبالذىالكلامهذافىعيسىأنولاشك،الإنجليزيةعن

متداولة.أصبحتعبارةمنالمزاميرفىوردما

)ولسوف01فقرة22،إصحاحالأولىالأيامأخبارفىسليمانوصففىاللفظهذانفسثم-نجد

إلىلهوأثبته.إسرائيلعلىمملكتهفىعرشالهوأقيمله،ائاوأكونلى،ابنًاهـلكونباسمى.ييتايبنى

النصرانيةمؤسسقالولقد،عبادهأوعبدهعلىادلهرضاءغيرشيثايعنىلااللفظوهذاالأبد(.

لمنتكرئماالوقتنفسفىوستبر(،ا!هابنهوإنماالسماواتفىالاْبإرادةينفذمنكل)إنوصاحبها

أصبحوبالتالىالبشر.إخوانهعلىوعطوفارصيماوكاندته،نحلصةعيشةعاشلأنهاللقببهذايوصف

نفسهعيسىلسانعلىالتبجيلعلىيدلالذىالمعقهذانفسونجد.اللقببهذايلقبأنحقهمن

لمنالبركةواطلبواأعداءكمأحبوالكمأقول)ولكنى445،،فقرة5الإصحاحمتىإنجيلفىجاءكما

حقويضطهدكمعنو"يستخدمونكمالذينأجلمنوصلوا،يكرهكممنمعطيبينوكونوايلعنكم،

العادلينويرزقالصالهينعلىشسسهتشرقالذىالسمواتفىالذىأبيكمأبناءتكونواأنيمكن

فلسوفالسلاملمانعى)طوبأيفاالممقهذايفيدما9فقرة5الإصحاحمقفىونجدوالظافي(

اقه(.بأبناءيلقبون

العظيمالعلىأبناءبهيغاوأنكمآلمةهإنكمقلتالقد:يقول6الشطرة82المزمارفىخاصةنجد.ئم

والقضاةالاْنبياءأنوالواقعالأمراء(،يسقطكماوتسقطونالإنسانيموتكماقوتونسوفولكنكم

حدعلىنفسهعيسىأنيدعونإكموبالتالىالمجازىمفهومهافىباَلمةالخاليةالاْزمنةفىيلقبونكانوا

كاناقهابنلقبأنيتضحهذاومنمجازيلا،وذلكاقه،ابننفسهيسمىيوحناإنجيلفىجاءما

يشذعيسىحملماالاْسبابمنهناكيوجدلاثمالمتواترمحناهيتجاوزلاعاد"لالقئالعيسىبالنسبة

القرآنرفضولقد.المتأخرون،المسيحيونرأىكافعليةحقيقيةبنوةهـلعنىاللقبهذااستخدامهفى

إوقالوا116الآيةالبقرةسورةفىفيقولادلهابنعيسىكوننظريةللغايةقويةعبارةفىالكريم

الاَيةمريمسورةفىقالكذلك،قانتونلهكلوالاْرضالسمواتفىمالهبلسبحانهولذااقهاتخذ

نأئرىهذاومن"فيكونكنلهيقولفإنماأمراقضىإذاسبحانهولدمنيتخذأنقهكانأما35

ويبقىآخرصكاننمنيخرجحىكائنمنماباْنهنعرفأنناكا،الإسلامجانبفىوالمنطئالحقل

منه،وأضعفعنهناقضايكونأنلابدبلوشريكا،لهنظيرًاالحالفىويصبحمساوياستقلاكائنًا

383ء!.ح+:وله-،ء*ح)انظراللهعنالكمالصفةأزلناقدنكونفإننابنوهلتهنسبناماإذاوبالتالى

.(61صص!!ةس!7ولاهولهة،!ء!*!*محمفأ.
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الأولى:الحطيئة

ربهعصىقدالسلامعليهآدم"أنوقصتهاالكفارةهىالمسيحيةعليهاتقومالتىالرابعةالنظرية

وهذهالأولىالخطينةفكانتمنها،أكلثم،المعرفةشجرةمنياْكلألأأمرهعندماوتعالىسبحانه

القالخطينةركبتهموقدولدواقدالبث!رجميعأنبمعنىبعدهمنأبناؤهتوارثهاقدآدمأتاهاالقالخطينة

إلىالنظريةهذهوتذهبالكفارةعليهمووجبتبعدهمنآدمأولادتوارثهاالخطيئةهذهوإنآدمأتاها

وتعالىسبحائهادلهوأن،الإنسانيةعنالخطينةهذهرفعأجلمنكفارةتطلبادلهعدالةباْنالزعم

المعصيةيمسحشىءمنماوأن،المعصيةهذهجزاءالعقابإئزالبعدميسمحولايستطيعلاقه()حاشا

يئاتقرشىء)وكل22فقرة9الإصحاحالعبرانيينإلىرسالتهفىبولسيقولكماأوالدماءإراقةغير

النسخةعنالتربهة(مغفرةهناكتكونلنالدماءسفكوبدونالناموسقضىكابالدميتطهر

المعصيةكانت)ولمابالمعمية،تتنجسلمطاهرةزكيةتكونأنمجبالدماءهذهولكن.الإنجليزية

وبالتالىلها(،حدودلامغفرةتتطلبثمومنبحدود،محدودةغيرفهى.اللهضدموجهةللانسانالاْولى

عذاثاوعذببجسدهومثلالزكيةدماؤهفأريقتالثمنالسماءمنأقالذىانسيحيسوعدفع

المسيحية.نظرفىلهحدودلامطلقًاإلهاعيسىكانولما،البشريةخطاياعنمكفرًاومات،يوصفلا

غيرالأولىالخطينةمنالمسيحيونونحلصلهحدودلاالذىألثمنهذايدفعأنوحدهوسعهفىكان

فالإنسان،منقذههوعيسىبأناعترفإذاإلاالاْولىالمعصيةمننفسهيخلصأنلشخصيمكنلاأنه

دفعالتىبالكفارةيسلملمإذاوبالتالىالخطينة،علىالقائمةلطبيعتهالاْبدإلىالناريدخلأنعليهكتب

ك!ك!3،لها!عهأ3،ولهكتابهفى03.)44!عقأ:يقولهماهذا(الجنةيدخلفلابدمهالمسيحعيسىئمنها

.3ل!ولههة5

أجزاء:ثلاثةعلىتقومالنظريةوهذه

الأولى.المعصية-1

المعصية.عنتكفيراالدماءإراقةتتطلبادلهعدالةبأنالاعتقاد-2

كما-الصليبعلىصلبعندماالبمثريةومعاصىالمعصيةهذهثمندفعقدعيسىباْنالاعتقاد-3

هذهحللناماوإذاالنار،مننفسهينقذحتىالرأىهذايقبلأنالإنسانعلىوأن-يقولون

حءط،0144صكتابهفىح!،4ء*ك!القسيقولهفيماالأولللجزءشرحًانجدالثلاثةالأجزاء

مريم،العنراءعدافيماآدممعصيةورتالإنسانأنالمقدسالكتاب)يعلمنا45ء+س!نا"!نط

18،الفقرات)5(الإصحاحروماأهلإلىرسالتهفىبولسالقديسقالهماذلكعلىودليلنا

الخطيئةعنهمترفعجميغاالناسفإن-آدم-واحدخطيثةنتيجةبهيعاالناسأدينوكا91

رجلمعصيةنتيجةمنكانلأنهذلك(.)المسيحفقطواحدعدلنتيجةللحياةمبرراومجدون

(بالناسالعدلحلأن،المسيح-واحدإطاعةونتيجةبالخطيئةالناساًدينأن)آدم(،واحد

آدم.خطيئةورثواقدجميغاالناسأنتوضحالكلماتوهذ.
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منكغيرهالخطيئةنظريةمنالجزءهذاأننرىولكننا،المسيحيةفىالمتبحرالقسيسقالهماهذا

بثروافقد،سبقوهالذينالرسلأقوالفىأونفسهالمسيحكلماتفىلهسندلاالمسيحيةالمعتقدات

كتابفىنجدهذلكعلىوالبرهانآبائهممعصيةيرثوالنالاْبناءوأن،أعمالهعنمسئولالإنسانباْن

أكلواقدالآباءأنيقولوا،لنالأيامتلك)وفى9203.الفقرتين131الإصحاحفىجاءفقدأرمياء،

يأكلإنسانوكلذنوبمناقترفهماحاملايموتإنسانوكلضرست،قدالأبناءأسنانوأنحصرمًا،

وينفس.أبيهمعصيةالابنتحميلنظريةحزقيالالرسولرفضكذلك(،أسنانهتضرسحصرئا

نفسمن21-02الفقرةومن9،الفقرةإلىاالفقرةمن18إصحاحفىيقولإذتقريئاالكلمات

أرضبخصوصالمثلهذاضربمنتعنونماذاقالعندماالربكلام)واسترجعت،الإصحاح

لكتشحلنوبحياقادلهوقالالأبناءأسنانوضرستحصرئاالآباءأكللقدوتقولون،إسرائيل

الأبروحأنوكاملكى،الأرواحجميعأنواعلمإسرانيلفىالمثلهذالتستخدمالآنبعدفرصة

الإنسانكانإذاولكن،تموتسوفبالخطينةتعترفالتىالروحأنكاالابنروحكذلكملكى،

إسرانيل،بيتأعنامإلىعينيهيرفعولا،الجبالعلىيأكلولا،وعدلحقهوماكليعملعدولا

يغتصبولاحقه،الداننويوفىأحدًا،يظلمولامحيضة،امرأةمنيقتربولا،جارهزوجيظلمولا

حقه،عنزيادةيأخذولابالربا،مالهيقرضولا،بثوبهالعريانويكسوالفقير،يطعمثم،بالقوةشيئًا

الطريقعلىيسيربذلكفإنه،والإنسانالإنسانبينوالحقبالعدلومحكم،الظلمعنيدهيقبضمنثم

ظلميرثلنالابنأنمناللهيقولمامعيتعايشوعندنذعادلا،ويكونأحكامى،ومحفظ،المستقيم

عنالثريرتابإذاولكنشره،لهوالشرير،عدلهلهالعادل-ابنهظلمالأبيتحملولا،والده

الترجمة(يموتولنيحيافلسوفوحق،عدلهووبماوفرانضىبأحكامىوعملاقترفها.التىخطاياه

خطينة،فىيولدواولمأنقياء،طاهرينأبرياءالأطفاليرىكاننفسهالمسيحأنوالحقالإئجليزية،عن

عيسىرأى)فلما1415.الفقرتين01الإصحاحمرقصإنجيلفىوردالذىكلامهمنواضحهذا

أقول،الحقادكّملكوتفلهمتمنعوهمولاإلىّيأتونالأطفالدعواالموقالشديدًاغضئاغضبذلك

ثمإطلاقا،أحديدخلهفلن،يدخلونالذينالأطفالكهؤلاءادلهملكوتفىيدخللامنأنلكم

(.بالبركةالمودعاعليهمبيدهومسحاحتضنهم

ولبقونولادتهمعندأنقياًمطهرونالأطفالأنويرى،الأولىالخطيئةبنظريةيعترفلاوالاسلام

بل،تورثلاالخطيئةوأنكفارتها،يرتكبهامنعلىحقتأتوهافإذا/الخطينةمعنىيدركواحتىكذلك

فعله،عليهوجبشىءفعلعنامتنعإذاأووا.لثرع،ألدينتخالفأمورمنيفعلهبماالإنسانيكتسبها

الاْجيالبل،وحدهجيلالاكلهالثرىالجنسإدانةفىنجدالنظريةهذهفىالفكرحكمناماوإذا

قانونوعلىاللهشريعةعلىعدوانهىبل،الظلمذروةالسنينآلافمنذأبوالبثراقترفهابمعصية

هوالشخصهذايكونأنمجب،مابجريرةأحدإدانةمنلابدكانإذاوبالتالى،والعدلالحق

.أولادهعلىجريرتهتقعولاغيرهأحدلاالجريرةهذهمقترف

عملأوالمعصية.محاربةأو،المعصيةإتياننحوومقدرةميولومعهحرة،إرادةولهالإنسانولدلقد
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بينيميزأنيستطيعرشدهيبلغعندماوالِإنسان،العقليةبقواهمحتفظًاراشدًابالغًاكانطالماالخير

عليهوقعت،وأطماعهلميولهفريسةووقع،يتهحراستخدامأساءفإذاوال!ئر،الخيربينوالخطأ،الصواب

وعاضواالشر،نزعةأنفسهمفىيقهرواأناستطاعواوالنساءالرجالمنوكثيرالخطيئةأوالمعصية

كلفىكبيرةبأعدادالناسهؤلاءونجد،وشرعهوأحكامهبإرادتهيعملون،ربهممعصادقينحياتهم

زكريا(بن)مجى،المعمدانويوحنا،وأيوبنوح،مثلمنهمعددإلىالمقدسالكتابأشارولقد،الأمم

فىركموخافوا،والكمالالاستقامةكلهاعيشةوعاشواربهمصدقواقدكثيرينهناكأنكماوزكريا،

محملينولادتهمعندالأطفالالمسيحيةفلاسفةاعتبارأنوالواقعوالخطينةالشرعنوابتعدواأعمالهم

الخطيئةتوارثفىيعتقدالذىالِإنسانإن،البشريةعلىوالحقدالظلممنتهىهووالمعصية،بالخطينة

جانبهقدىقأىول،ط*+3القديسأنوالواقعظالمًاالقلبغليظمتعصبًايصبحأنلابد،الأولى

وإلىحشراالنارفىمجشرونسوفالقدسبماءيتعمدوالمالذينالأطفالجميعناٍقالعندماالصواب

تعميددونالأطفالمنيموتمندفنتحريمإلىقريبعهدحتىبالبعضالأمرذهببل،الآبدينأبد

الاعتقادأىالكفارةنظريةأساسإن،الأولىالمعصيةمجملونأنهميعتقدونلأنهم،المسيحيينمقابرفى

ملكوتيدخلونالأطفالإنقالعندمانفسهعيسىأشاركماخطأالأولىللمعصيةالانسانحملفى

مجبولكنأيضًاخطأالنظريةهذهعلىبنىمافإنوبالتالىوالمعايير،المقاييسبكلخطاْهوبل،اقه

ادله.عدالةعليهاتقومالتىالمفتعلةالنظرياتمنننتهىأنبعد،للخلاصالمسيحيةمشروعنررسأن

ثمنالانسانيدفعأنتتطلبادلهعدالةأنهى،بالكفارةالخاصةالمسيحيةالنظريةمنالثاقالجزء

يقترفهاالتىتلكمثلذلك،بعدالِإنساناقترفهاالتىالاْخرىوالمعاصىآدم،أتاهاالتىالأولىالمعصية

العقابيذوقأندونالعاصىأوالمخطىعنيعفولنادلهأنعلىالنظريةهذهوتقوم،عملهيومفى

هذافى3!سأهق،صاولالفيلسوفالقسيسويقول،جلالهجللعدالتهرفضذلكفىكانوإلاأولا،

وقانونه،شريعتهعنمجيدأنيمكنلاادلهأنفردلكلالنهار،كنورواصخايكونأنمجب:الخصوص

انظر-بالعادليسمىفلنذلكفعلفإنعقابًا،بهينزلأندونمعصيتهالمعصيةلصاحبادلهيغفرلن

هذالنايقدمهالذىالرأىوهذا+!ه!!ول!*ه+ول)5(،ص()الكفارةبعنوانالقسيسهذاكتاب

فهوثأر،طالبملكأوقاضمجردليسفادتهوتعالىسبحانهبطبيعتهمطبقجهلعلىيقومالقسيس

ولكنهعادلمجردليسوهوالحشر،يومفىالمهيمنالوحيدأى"الدينيوم)مالكالقرآنيصفهكما

نسان،اٍفىحقيقئاخيراوتعالىسبحانهادلهوجدمافإذا،رحيمغفوررءوفبالعدلاتصافهجانبإلى

لماغفورفإنه،نفسهفىالشرمحاربوأخذنصوحًا،توبْةوتاب،رشدهإلىثابمذنبًاشخصًاوجدأو

الداعىهومالنتساءلثمالِإلهيةالعدالةعنخروخاذلكنسمىأنيمكنناولاوخطاياسيئاتمنأتاة

المستقيم،الطريقإلىبيدهوالأخذالمخطى،وإصلاحالشرمنللحدالعقابيفرضألمالعقابإلى

وأنابتابأنبعدحتى،حياتهفىمعاصمناقترفماعلىالإنسانمحاقبةمنلابدكانوإذا

عدالةإلىوليس،والانتقامالتشفىغريزةإلىيشيرالعقابهذافمثل،نفسهوأصلحتوبتهوصدقت

،بالإنسانالعقابإنزالوكبوةسقطةكلعنتتطلبالقسهذايدعىكمااقهعدالةكانتهـاذا.إلهية
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لهممنرطلاحقهطلبالذىشيلوكمنوأفظعأسوأدركابلغتقدالإلهيةالعدالةأنذلكفمعنى

الغفورالرحيمالرحمنهوفيه.منكلورازق،العالمهذاخالقوهو،نعبدهالذىاقهإن،الإنسان

فكللمصلحتهلانحن،لمصلحتناذلكيفعلفإنمابطاعتهوأمرناقانونااقهشرعمافإذا،القيوم

صالحفىأيفاها،عليههومجزىالذىالصومأوالصلاةحتى،الإنسانصالحفىاقهشرعهما

وأتشفيًاليسالعقابهذافإن،معصيةآوخطينةمنأتاهلمابإنسانعقابهأنزلماذااٍواقهالإنسان

ليرتدعالعقاباللهفرضإنماالمسيحيةالنظريةهذهتدعىك!االعالمهذاخالقبهيستفيدتحويضا

يدخلهابمستشفىالنارنثبهأنببعيدوليس،وخطاياهمعاصيهمنيتطهروأن،وشرهغيهعنالإنسان

وامتلأتقلوبهمْغلظتوالذينوالأنانيةوالكراهيةالحقدبهماستثرىالذينالنفسانيونالمرضى

أماالضمير،وتأنيبالعذاببنارنفوسهملتتطهريدخلونهافهم،والجشعوبالخيانةوالنفاقبالرياء

هفواتهملهميغفراقهفإن،إليهويتوبونفراثضهويؤدونادلهويذكرونصالحايعملونالذينهؤلاء

أليسغيرهممنولامنهمعوضاذلكسبيلفىيطلبولاومعاصيهمخطاياهمعنيعفوكاوكبواكم.

ضاعةواستعاراته،مجازاتهفىعيسىقالهماهذاأليسآنفاذكرناكما،حزقيالالرسولقالهماهذا

كلأنمنالقسهذايقولهماصدقناإذاونحن،الضالوالابن،المفقودةوالحملة،الضالةللشاةبالنسبة

خطاياغفرتكماخطايانا،لنا)اغفرعلمناالذىالمسيحقولنفسركيف،عقابمنلهالابدمعصية

وماالمخطى،بجريرةنسلهمعاقبةأوالمخطى،معاقبةبعديأقالذىالغفرانهذاهوأينثمغيرنا(ء

وادلهغفراناأوتكفيراأوتسامحًاإذنهذاليسبالمخطىحتمًاسينزلالعقابكانإذاللغفرانالداعى

الذينوهؤلاءالخير،فيهميتوسمالذين!ؤلاءوالخطاياالسيئاتيغفرهوبل،يستطيعوتعالىسبحانه

بغيرهم،ولاعقائابهمينزلهوفلاأئفسهم،وأصلحواالخطاياعنوكفواالمماصى،ونبذواإليهتابوا

عبادىياهرقلالغفرانطريقهىالنصوحالتوبةبل،ادلهعدالةيناقضماذلكفىوليسمنهمبدلا

الرحيم،الغفورهوإنهجميعًا،الذنوبيغفراقهإن،ادلهرحمةمنتقنطوالاأنفسهمعلىأسرفواالذين

53،الآياتالزمرسورة"تنصرونلاثمالعذابياْتيكمأنقبلمنلهوأسلمواربكمإلىوأنيبوا

يكسبهفإنماإثمايكسبومنرحيما،غفوزاادلهمجد،ادلهيستغفرثمنفسهيظلمأوسو:ايعملهرومن

011.111.الآيتانالنساءسورةحكيما"عليماادلهوكاننفسهعلى

:الدمكفارة

عيسىأنالمسيحيينرأىفىومعناها،الدمكفارةنظريةهىالمسيحيةالنظرياتمنالثالثةالنظرية

للإنسانخلاصلاوأنهالصليبعلىبموتهبعدهأتواالذينومعاصىلآدمالأولىالمعصيةثمندفعقد

فىهذا.أنقذهقدالصليبعلىأريقالذىالمسيحدمبأنيعتقدلمإذاالمعاصىوجميعالأولىالمعصيةمن

1891.الفقرتينالأولالإصحاحفىفيقول،بطرسإلىالمنسوبةالأولىالرسالةفىنقرؤهماالواقع

أجاديثكممنوالذهبكالففةفانيةبأشياءلاافتديتمقدأنكم)واعلمواالإنجليزيةعنتربهتهما
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أنقياءكالحملفندوتمالمسيحدمكريمبدمافتديتمقدولكمكم،آبائكمعنتوارثتموهاالتىالباطلة

(.بنطاهر

مسألةفىكاثوليكىوالاَخريروتستانتىأحدهماالمسيحيينالمفسرينمناثنانيقولهمالىاليكم

)ولننتقل928صس!لا++لأول53++سملاحمد!كتابهفى*!،للا7.ث!.*)قالالكفاز

بنفسهضحىبأنهمعانيهمنناحيةفىيعقالمسيحموتباْنتقولالتىبالدمالكفارةنظريةإلىالاَن

ضمنياالمحنىهذانفهمكذلكالحطينة.صاحبالإنسانمنالأباقهوتقريبالممصية.رفعأجلمن

عدممنالرغمعلىفيصناأجلمنتذب)الذىعبارةومنأبلنا(منصلب)قدعبارةمن

اليروتستانتى(.مذهبنافىالمعنىهذاعنالإفصاح

الإلهالمسيح)كان162،صح)مأه+ولشأق!ول-كتايهفى!!.3.؟+وله"ك!ريقول

اقهلغفبومهدئاوضطاياناذنوبناعنمكفرًا-الصليبعلى!ملبهمعاصيناعناحملقدوالانسان

عدالتهبلاترحمةفقطتنقدلاالنظريةوهذه(.والإنساناقهبينوسيطاكانوهكذاوسورته،

مناقهجردقدالقسيسهذاأنتعقبلالإفسان،اقهيسامححقبالومالتكفيرالسماهـيةهـفطلب

.الإنسانبقمنآخرونآتاهامعاصىأومحصيةأجلمنءالبرىالإنسانعقاببطلبهوإذالرحمة

النظريةهذهعنالدفاعالمسيحيينبحضومحاولهالبشريةعلىوالحقدوالتشفىالظلممنتهىوهذا

نردونحنالإنسانمعصيةتمنليذفعبإرادتهالموتحقنعذبقدالمسيحإنفيقولونوقحهاوتخفيف

هذاإلىجاءقدالمسيحأنإلىيشيرإذتارنحيةمغالطةعلىيقومالقولهذاأولا..:يلىبماذلكعلى

كانأنهالمقدسالكتابفىنقرأأنناحينفىهالإنسانخطاياعنيكفرانوبقصدمإرادتهليموتالعالم

حياته،علىيتآمرونأعدائهبأنعلمعنوماأعلنفقدالمليبعلىيموتأنيريدولاالحياةفىيرغب

أعدانهمنهـمحموهمجرسو.أنوحواهـسهتلاميذ.منوطلب،سيموتلأنهنفسهعلىالحزنغايةفىأنه

نفسىلهم)فقال35(.534الفقرتين،1الإصحاحمرقص)انظروتعالىسبحانهقهيملىراحوأنه

وأخذالاْرضعلىساجذاوخرقليلًاالأمامإلىذهبثمواحرسوق،هنا،امكئواالموتحقحزينة

كلعلىقادرأنتأبياأبتاهياوقالممكتناهذلككانإنالساعةهذهعذابمنيقيهأناقهيدعو

مشيئتى(.وليستمشيئتكإنهاعقوابعده.الكأسهذامنفارحمقشى

إنسانكلإنالإَخرين.ظاياعنتكفيروعذابهرجلموتفىيكونكيفنفهملاثانيا:

شخصتضحيةفكرةإن،غيرهرأسقطعإذا،بصداعمريفاالطبيبيشفىوهل،عملهعنمسنول

المنطق.معتتمشىولالها،معنىلاظالمةفكرةمذنبشخصعنالحقابرفعمقابلفىبرى

المسيحيةدخلتالأصلفىوثنيةفكرةهى،وغضبهاقهسورةلإنهاداللماءإراقةفكرةإنثالثا:

بينعلاقةهناكنرىلاونحناللماء.ياراقةإلايرضىلاجباركمارد.قهالأوربيينتمو!رنتيجة

الخطيئةهذهلنغسلنفعلهأنمجبماإنومحوها،لإزالتهاالوماءسفكوبين،المعصيةأوالحطيمًة

ميولمنصاحبهبهيشعرماقدضدكفاصهفيواصلضيرنايتحذب-وأننتوبأنالمحصيةأو

إصراروفيه،الإنسانببنىالرحمةمننوعفيههبةالتوطربىعنالخطيئةإزالةإنشرانيةأوعووانية
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منكم،التقوىينالهولكندماؤهاولالحومهااللهينالألن،الرسلعنهاكشفك!االلهإرادةتنفيذعلى

37.آيةالحجسورة،المحسنينوبشرهداكمماعلىادلهلتكبروالكمسخرهاكذلك

مثلتفىالاْولالشخصتصور.المسيحيونبهاينادىالتىبالدمالكفارةنظريةأنوالواقع

اًجلمن(،)الابنالثافىبالشخصيضحىهوإذالدماءإراقةيشتهىطاغكمستبد()الأبالألوهية

إصرارأنإذلهامعنىولاموضهاغيرقالمنصفالعادلللناقدتبدوالتضحيةوهذهذاتهفىوحباذاته

وميله()الأبقسوةعلىيدلمماالثاق،الئمخصصلبفىتسببقدالدماءإراقةعلىالأولالشخص

عنمسيحيتنافىالوثنيةكتابهفى8+ولولولىطمأولك!)!*يقولهمافهذابعيذاتذهبولاللثر

استرضاءالمسيحبأنتقولالقالبغيضةالدينيةالنظريةالآنبعدنتقبلأننستطيع"لاالكفارةنظرية

كماغضبنا،تئيرالحجةوهذه،مفتعلةروحانيةأسبابمنذلكيتبعوما،بنفسهيضحىأنإلىاضطردته

بها"رحيمًاللبشريةمحئاكانباْنهالمسيحفىالاعتقادأو،عظمىكقوةادكّفىالاعتقادمننجفلتجعلنا

ادله"يدىعلىشديذاعذابًاتعذببنفسهتضحيتهأجلمنالمسيحأن*ط!ى"قأ،الدكتورويعتقد

الكفارةنظريةتكونوبالتالىحديثاعلمياتفكيرافيهاالتفكيرعندبغثياننشعرتجعلناالحجةوهذه

أظهرولعلهاوثنيةفكرةأنهاكماالثرنحوتميلالتىالفطريةالبشريةبالطبيعةصلةلهابشعةنظرية

المسيحية.العقيدةفىبصماتمنالوثنيةتركتهما

الناحيةومنالأخلاقيةالناحيةمنخاطقنظامهو،بالخلاصالخاصالمسيحىالنظامأنوالواقع

المسيح.أقوالفىيؤيدهماهناكوليسوالعقلانيةالمنطقية

منالإنسانإخراجسبيلفىأنهبمعنىالإنسانخطايارفعأجلفنتعذبالمسيحإنيقولونقد

موتهأنيعنىلاذلكولكنبونه،يعذهراحواالذينالأشرارغضبنفسهعلىجلبالنورإلىالظلمات

العفوسيمنحونالدمكفارةفىيعتقدونالذينهؤلاءوأن،الآخرينومعاصىسيناتعنكفارةكان

منوماضرب،وتعاليمهمواعظهطريقعنوسيناته،معاصيهمنالإنسانلينقذعيسىأققدوالغفران

خطاياهميغفرأندتهواسترضاءاستعطافادمهولقدموقمداعنيةالصليبعلىيموتبأنوليمىأمثلة

عليهرد(،الآخرة)أرثالجنةأدخلحتىأفعلهالذىماالصالحالسيدايهارسألهصبىجاءهفعندما

إذاأماصالحااللهغيرأحدهناكليسبالمالحتسصيننىلماذا:فقالنبىأىأوشخصأىيردكما

نأنفهمذلكومن17-فقرة91إصحاحمتىانظرالوصاياباتباعفعليكالجنةتدخلأنأردت

بدمانهوأنهالإنسانبنىسيئاتعنتكفيرًابنفسهيضحىسوفباْنهالصبىالذايذكرلمعيسى

البشريةخلاصيكونوبالتالى،الجنةتدخلحتىبالوصايااعمللهقالبل،الانسانيةسيخلص

عنوليسالخير،عملمعوالشريرةالسيئةالأعمالعنوالكفالمعاصى،عنوالبعد،ادلهفىبالاعتقاد

البثرية.عنككفارةدمهفىالاعتقادأوكمخلصعيسىفىالاعتقادطريق

:لأن..كاذبةئظريةالكفارةونظرية

خطينة.فىيولدلمالإنسان-1

المذنبين.العصاةعنللعفوثمنًايطلبلماد!ه-2
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وبغيضة.خاطنةفكرةبالنيابةالتكفيرأوالإبدالفكرة-3

نفسه،إلىيسىءبلوتعالىسبحانهادلهإلىيسىءلاخطينةاقترفأومعصيةأقماإذاوالِإنسان

الموتحتىآخرشخصتعذيبطريقعنالوصمةهذهتزولولابأرواحناتلتصقالخطيئةفوصمة

وعملالشرعنوالابتعادتوبتناطريقعنولكنراض،غيرأمراضئاالشخصهذاأكانسواء

لهفغفر،وتعالىسبحانهلتهنفسهوأسلمربهاستغفراللهعصأنبحدآدمإننقولهذاومنالخير،

أجلمنالموتحتىالمسيحتعذيبتطلبتهىولاالخطينة،هذهبعدهمنأولادهيرثولمخطينته

هىإنما،الكفارةنظريةوإن،الصليبعلىإطلاقايمتلمعيسىإنثم،وعفوهاللهغفرانعلىالحصول

عفوعلىيحصللنالانسانأنويعلن،يةالتظرهذهيرفضوالاسلام،وغفرانهورحمتهاددَلعدلإنكار

طريقعنولكنآخر،بشخصأوبثخصهالتضحيةأونفسهتعذيبطريقعنسيئاتهعنادلهمن

وعملشر،ماهوكلمقاومةفىالمخلصةالدانبةجهودناطريقوعنشىء،كلوسعتالتىاللهرحمة

ثميرى.سوفسعيهوأنماسعى.إلاللإئسانليسوأنأخرىوزروازرةتزر)ألاخيرماهوكل

38-41.الآياتالنجمسورةالاْوفى"الجزاءمجزاه

كناوما،أخرىوزروازرةتزرولاعليها،يضلفإنماضلومن،لنفسهجمهتدىفإنمااهتدى)من

15.آيةالاسراءسورةرسولا!نبعثحتىمعذبين

وفعلوعفوهاللهفىاعتقدإذاذنوبهمنوالخلاصبالعفوالانسانيعدالإسلامأنذلكمننفهم

حاجةدونسيئاتهمبهيععنفيعفورسولالهمادلهيرسلالذينهؤلاءمعيتسامحالإسلامإنبلالخير،

لتهوجههأسلممنإبلىالمسيحيةالنظريةهذهتنادىحسبما،الموتحتىالتعذيبأوالدماءإراقةإلى

112.آيةالبقرةسورة!يحزنونهمولاعليهمخوفولاربهعندأجرهفلهمحسنوهو
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الفصًللمالث

العقلدينالإسلام

الأرثوذكسيةالمذاهبعليهاتقومالتىتلكخاصة،المسيحيةفىافامةالنقطبعضبحثنالقد

ونظرية،عيسىألوهيةونظريةالتثليث.نظريةبأنذلكمنوخلصنا،والكاثوليكيةوالبروتستانتية

والحقل،المنطقعنبميدةنظرياتهىإنمابالمم،عيسىوكفارةالاْولىالخطيئةونظريةالأبن،ألوهية

دخلتبلالأواثل،المسيحيينأيامفىتكنلمالنظرياتهذه.نفسهعيسىقالهمامعتتمشىلابل

المسيحى.الدينعلىأوربافىالمتبقيةالوثنيةتأثيرنتيبةقرونبأربمةعيسىرحيلبحدالمسيحية

دينعنالمسيحيةأخرجتقدبنطرياتهعنهاالتعبيرجازإن،النظرياتهذهأنإلىأيضاوخلصنا

المسح.

بهاأقالتىالأديانلجميعوتث!بيتموسىولرسالةعيسىلرسالةبعثهوإنماالإسلامأنوالواقع

هـمقومواحددينهوالأممنحتلففىرسلهإلىاقهبهأوحىالذىالدين-وأنخاصةقبلمنالرسلكل

غيرلتفسيراتبحضهاتعرضالوقتبمرورولكن،واحدةبأساسياتوينادىواصدةمبادئعلى

لامعقلاالقوالطقوسالمراسمأووالشعوذةالسحرإلىتدفىأوبالحرافات،اختل!أوصحيحة

التالية:الطرقعنالمسيحيةفىتدقالفهموهذا.وأساسهالدينلبهواقهكلمةمنتفهمهوما

متماعرإليهتنسبوأنإنسانهينةعلىوتجسيدالبشرمرتبةإلىباقهالحطإلىالمسيحيةميل-1

بشرية.

الدياناتوبعضالهندوستانيةتشبههناوالمسيحية-ألوهيتهفىالأحدالواحدباقهالإشراك-2

)مترا(.والفارسية.والإغريقيةالرومانيةوالوثنيةالقديمةالمصرية

فىول+ولسك!33يزتاسوديانةالندوكيةفى7!!ول3ديفاسديانةي!ثبهرهذاالملائكةتأليه-3

.القدسالروحتاْليهبينهماالثمبهووجهوله"ه2!3*3!د!الزورسترينية

المسيحيةفىالمسيحتأليهويشبهول7ولول+ول3أفاتارزديانةفىقائموهوالرسلفىاقهتجسيد-4

الهندوكية.فى،ه!م!ولحم!كه!ع!،م!م!كرشناوراما،البوذيةمهيانافىوبوذا

نفسوئجدالإلهيةالأشخاصأىبالأقانيم،مايسمونهموهوشركاء،قه!لباقهالإشراك-5

المساوا.قدمعلىلهشركاءالقدسوالروحالابنوجعلباقه!!تمراكوهوالسَليث.فىالشىء

وفشنوابراماديانةفى+"ل!التريمورتيهخاصةالهندوكيةتثمبهذلابافىوالمسيحعة

الديانةفىه!ثح!ول-ص!!53اسبنشأميشاأوولحم!3،وشيفول!3*

02.ولهول3ولكد!ملا6ينيهستررورواا
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علىتقوملاالقالعقانديةالميولهذهوانتقدذلككلوالسلامهالصلاةعليهمحمداستنكروقد

يلدلمالصد،اقهأحد،اللههوإقل..الأزلمنذصافيةنقيةاللهوحدانيةبفكرةونادىعقل،أومنطق

الرحيم،،الرحمنالعالمينوربالصمدمهاعدةبأوصافادلهووصفأحد،كفوالهيكنولميولد،ولم

الخزعبلاتمنواليهوديةالمسيحيةبتنقيةقامثم،الرحمةوالواسعوالقدوس،والعالمالعزيزالغفار،

فجعلهاالعقيدةمدىوسعثم،الوثنيةمندخلتالتىوالطقوسوالمراسملما،معنى!التىوالخرافات

أجناسهااختلافعلىوالأمموالقبانلالثمعوببينووحدالبشرلجميعوالرشادوالتاْملالوحىمصدر

عالمية.وأخوةوثقىعروةفىوألوانها

حكميستلهمفهوومنطقيةبسيطةوتعاليمهبها.يعترفولاالأساطير.علىلايقومدينوالإسلام

الخيريريدادلهبأنوينادىالتوحيدهى،هامةحقيقةعلىيقوموالإسلاممغا،والضيرالعقل

يقومالإسلامفىوالتوحيد،ومكانتهوضعهكانمهما،إنسانبهايضحىدمكفارةفيهوليسبالإنسائية،

علىطبيعيةظاهرةكلوراءالوحدةنجداتجهنا،فمهماودراسمته،الكونفىالتاْملنتيجةالاقتناععلى

ادلّهبوحدةتنادىنجدهاوالمرسلينالاْنبياءتعاليممادرسناإذاكذلكالظواهر،هذهاختلاف

بطريقةالوحدانيةإلىتشيرالعقليدركهالاأمورمنالاْممعقائدفىوردماحتىالتوحيد،أو

نفسفىيعودونالمساواةقدمعلىآلهةثلاثةوبوجودبالتثليثينادونالذينهؤلاءحتىأخرىأو

عليهايقومالتىالأخرىالمبادىْأنوالحقيقةواحد،إلههىالثلاثةالاَالةهذهأنويعلنون،الوقت

واحدًاالكونهذاخالقكانفإذامنطقى،أمروهذاواحد،إلهبوجودالاعتقادمنتنبعإنماالإسلام

المخلوقاتهذهوأنله،شريكلاواحد،صانعصنعمنهىإنماصنعهاالقمخلوقاتهفإنفقط،

اختلافبرغمبينهفيماالمساواةقدمعلىمثلاألبشرىفالنوع.أنواعهاحسبنظرهفىتتساوى

وتعالى،سبحانهنظرهفىوشساوونواحدةأخوةتجمعهموالرجالالنساءجميعأنأى،ولغاتهألوانه

!.أتقاكمادلهعندأكرمكمأإنالأعمالجليلمنيقدمبماإلاأحدعلىأحذايُففلولا

لابدفإنهعليهاويسهرمجفظهاالذىوهووالعوالم،الأكوانهذهخالئهوتعالىادلهكانماوإذا

قيمًايوفركماغذانية.وغيرغذانيةموادمنإليهمجتاجماكالإنسانخلقهاالقللأحياءيوفروأن

الإسلامفإنوبالتالىوالخير،الحقطريقإلىالإنسانإرشادطريقعنذلكويكونوروحيةأخلاقية

نأذلكعلىزد،رسولطريقعنأومباشربطريقسواءالبشر.يرشدالذىالإلهىبالوحىيعترف

إلىالبثرومرشذاادلهلرسالةحاملًا،إليهماسةالحاجةكانتوأيناعندماينزلالإالىالوحىهذا

يعيثون،الكليةللحقيقةأنفسهميكرسونأناسًاادلهاختيارطريقعنذلكويتم،المستقيمالطريق

يعترفوبالتالىالهق،طريئإلىالبشربإرشادفيقومونمعصية،أوبهاخطينةلازكيةنقيةحياة

الخير،ربهواللهماكانإذاوأخيرا،الأممبهيعوإلىأمةكلإلىرسولًاأرسلقدالكّبأنالإسلام

الاتجاهاتوليس،الحميدةالأخلاقلنشرعاملأيكونأنالإنسانخلقهوراءمنيريدكانماوإذا

مجنىحيثالموتبعدحياةوجودمنإذنفلابد.والطيشالاستهتارأولها،معنىلاالتىوالسوكيات

وهناك،الموتبعدأخرىبحياةينادىالإسلامفإنثمومن،خالقهوموقفد.نحوعملهثمارالإنسان
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تصورهاكتبتوقدولولىول!أ،ول)شهصأ-3"-أطك!ولل!لدكتورةاهىلياتالإيطاالمستشرقاتإحدى

*ولالِإسلامتفسيرعنوانتحتالانجليزيةإلىترجمالذىكتابهافىوالمنطقيةالعامةالِإسلاملروح

مقنععميقصوت-العربالنبى-لمحمد)كانفيهقالت+ول+سك!!"س!-أللاه3130طللاول

بالوحدانيةالناسيعظوكان،وزهدهصلاحهعلىتدلجذابةرنةمنفيهلماادلهمنبقربهتعتقدمجعلك

منالمنافقينبينالثىءبنفسيب!ثركانكذلكالمساخيط،عبادةعنينهاهموكان،الطاهرةالنقية

واليهود.المسيحيين

ممنْسواءحدعلىواليهود،والمسيحيين،الوثنيينمن،الرجعيةالميولأصحابعلنًاصارعولقد

وتعالى.سبحانهالدّمعشركاءأوشريكوجودفىيعتقدونكانوا

يسردأوأفكارهميثتتأوالغفلةعليهميدخللمالأحدالواحدعبادةفىالناستحبيبسبيلوفى

لمأنهأىالغيبياتإلىالطبيعىالطريقعنينحرفونتجعلهمعجيبةأحدائاأو،غريبةأساطيرعليهم

باستخدامهالسكوتعلىالناسأجبرهوولاالسحر،أعمالمنذلكماشابهأوالمعجزاتإلىيلجأ

يدعوكانبساطةوبكلالتفكير،عنالانسانعقلتشلالتىكتلكعلويةتهديداتأوتحذيرات

)عليهمحمدوكان،قوانينهوفىالكونفىويتاْملواحولهممنينظرواأنفىالمنطقىالتفكيرالىالناس

منفطلبمنهبأمرإلايسيرأنيمكنلاالعالموأنوبوجودهاللهبوحدانيةمقننعًا(،والسلامالصلاة

وهو،وفكرهمضمائرهمتحكيمإلىيدعوهمثم،الحياةوأحداثالطبيعيةالظواهرفىيتمعنواأنالناس

كتاببتربهةقاموقد،ادلهوحدانيةإلىوصوالموهوألاإليهميطلبمانتيجةمنالثقةكلواثق

-ول+ي"!"ي-عنوانتحتولح)ططمي3الانجليزيةإلىالذكرسالفةالمستشرقةالِإيطاليةالسيدة

03.31.صانظرك!ه+530)سأ7

وفكرتهالإسلامالىيرجعأشكاالابجميعالوثنيةاندحارفى)والفضلالقوللىاٍالكاتبةوتستطرد

اللامعقوليات،أنواعجميعمنتحررتالتىالاجتماعيةوالعاداتالدينيةالفرائضومزاولةالكونعن

منالِإنسانعقلتحرروبذلكالدرجات،أحطإلىينزلالانسانجعلتالتىوالتهديداتكالخرافات

نحلوقعنيقلمستوىإلىبنفسهمجطفلاوعزتهكرامتهالإنسانوجدوأخيرًا،قديمةلأفكارالتعصب

إرادةوأطلق،التعصبمنالبشريةالروحالإسلامحررلقدجميعًا،الخلقصانعللخالقبل،مثله

أسيراأوكالكهنة،الاَخرين،لإرادةأسيرامجعلهمماوتقاليدعاداتمنمجدهاكانمماالإنس!ن

فىيتاجرونكانواالذينهوْلاءأو،الإلهيةالأسرارعلىحراسبأنهميدعونالذينهؤلاءأو،للغيبيات

وادعوا،والإنساناللَهبينالوساطةصفةلاْنفسهمادعواالذينهؤلاءثمالِإنسانخلاصعصلية

وغدا،الإسلاممبادئأمامعروشهمعنسقطواهؤلاءكلالخلقإرادةفىبهايتحكمونسلطةلأنفسهم

روابطبهمفجمعتهالِإنسانبنىمنغيرهعنأما،الكونهذاصاحبغيرأحدًايخدملاحراالإنسان

التفرقهيكرهالِإسلامقبلالإنسانوكانالأحرارمنأمئالهإلىحركرجلتمثدهواجتماعيةأخلاقية

لاالِإنسانوأنالبثر،بهيعبينالمساواةوأعلنالِإسلامفجاءلهاستهدفالذىالاجتماعىوالظلم
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بخوفه-بل،وشخصيتهقوتهبسببأولونهبسببأو.ثروتهبسببأومولد.بسببغيرهإنسانايفضل

.حميدةوأخلاقوصفاتتقوىمنبهيتمتعوماخيرمنيقدمهوبمااللهمن

الرسالةووحدةجميغاالأديانووحدة-اقهوحدانية-بالوحدانيةتنادىعالميةرسالةالإسلامإن

الإنسانية.ووحدة
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لسَادمنالتائاا

ؤلىافضن"

والمسيحيةالِإسلامفىالأخلاقيةالتعاليم

كريمة،نقيةصالحةحياةسلوكوعلىالخير،عملعلىالإنسانوالمسيحيةالإسلاممنكلمجفق

مجرمكما.والغضبوالغدروالعتولة.والتكبروالقسوةوالطم.رالنفاقوالخيانةالكذبيستنكروكلاما

والكلماتالقوةواستخداموالتجمد،والجحودوالأنانيةوالغيرةهوالبلادةوالنهوةالطمعكلاهما

النقية،والحياةالصقوقولوالتوبةوتحالى.سبحانهاقهفىوالثقةبالإيمانينادىوكلاما،القاسية

النفسبضبطالإنسانواحتفاظ.والرحمةوالعطفوالإحسان،والعدلبالشجاعةوالاتصاف

فىسواءحدعلىوالمسيحيةالإسلامفىنجدهاالقالرئيسيةالخمالنجمعأنوممكننا،والاستقامة

وال!ثرف.والمالالنفسعلىالعدوانمنوتمنعهالإئسانعلىتحرمالتى:الأولىالمجموعةمجموعتين

مثلبالإنسانالإنسانوعلاقةالخيرعملعلىضىالق:الثانيةوالمجموعة،والمداهنةالنفاقومن

الأخلاقيةالتعإليملهذهموجزايلىفيمانوردولسوت،والمحبةوالعطفوالمدقوالتسامحالرحمة

مرقص--مق:الأربعةإلىالمنسوبةالرسميةوالاْناجيلالقرآنفىوردتكماوالمسيحيةللِإسلام

المسيحية.إليهاترتكزالتىالركيزةباعتبارها،التوراةأولوقا..-يوحنا

المسيحيةالإسلام

العفة

لاالقديمةالأزمانفىقالواأنهمسمعتمدقدوساءفاصشةكانإنهالزقتقربوا)ولا

امرأةإلىينظرمنإنلكمأقولهـاقتزن،32.الاَيةالإسراء،سورةسبيلا"

".قلبهمنبهازنافقدإياها.مشتهئافىالفاحشةتشيعأنمجبونالذينمرإن

والآخرةالدنيافىأليمعذابلهمآمنواالذين

الاَيةالنورسورة"تعلمونلاوأنتميعلموادله

.91

ومامنهاظهرماالفواحشتقربوا)ولا

151.آيةالأنعامسورةبطنأ

زناهماوالاْذنانالنظر،زناهساالعينان"

زناهاواليد،الكلامزناهواللسانالاستماع،

الخطا..."رناهاوالرجلالبطمش

.131
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المسيحيةلإسلاما

السلام

متئ"الاْرضيرثونلأخهمللودعاء،"طوبىأنهإسرائيلبقعلىكتبناذلكأجلمرمن

كا.فقرة5الإعحاحالاْرض،فىفسادأونفسبغيرنف!اقتلمن

أحيافكأنماأحياهاومنبهيعًا،الناسقتلفكاْنما

"يدعونادلهأبناءلأنهمللضعفاء."طوبىثم،بالبيناترسلناجاءتهمولقدبهيغا،الناس

.9فقرة5إصحاحمتىلمسرفون!الأرضفىذلكبعدمنهمكتيراإن

32.الآيةالمائدةسورة

كافة،السلمفىادخلواآمنواالذينمرياْيها

802.آيةالبقرةسورة

علىوتوكللافاجنحللسلمجنحواهروإن

61.آيةالأنفالسورة9الله

الدارأعقبىفنعمعبرتمبماعليكممرسلام

24.آيةالرعدسورة

القدوسالملكهوإلاإلهلاالذىادلههرهو

23.آيةالحشرسورة"السلام

(،ويدهلسانهمنالناسسلممن"المسلم

شريف.حديث

تومنواولاتؤمنوا،حتىالجنةتدخلوا"لا

فعلتموهإذاشىءعلىأدلكملاأوتحابواحق

شريفحديت"بينكمالسلامافشواتحاببتم؟

لأدبا

فىتمشولا،للناسخدكتصعرمرولا

فخور،نحتالكلمجبلااللهإنمرخا،الأرض

أنكرإنصوتكمنواغضض،مشيكفىواقصد

الاَيتانلقمانسورةالحمير،لصوتالاْصوات

.18.91

قوممنقوميسخرلاآمنواالذينأياْيها

نساءمنئساءولامغ،خيرايكونواأنعسى

أنفسكمتلمزواولانهن،خيرايكنأنعسى

بعدالفسوقآلاسمبئس،بالألقابتنابزواولا

منيغضبمنإنلكمفأقولأنا"وأما

قالومن،الحكمعليهحقسببدونأخيه

عليهحق-نابيةالكلمةهذه-راقالأخيه

نارعليهحقت،أحمقأنتقالومن،المجلس

22.فقرة5إصحاحمق(،جهنم
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لإسلاما

!الظالمونهمفأولنكيتبلمومن،الايمان

11.الآيةالحجراتسورة

الظنمنكثيرااجتنبواآمنواالذينأيأعا

يغتبولاتجسسواولاإثم،الظنبعضإن

أخيهلحميأكلأنأحدكمأيحببعضا،بمضكم

رحيم،توابادلهإنادلهواتقوا،فكرهتموهميتًا

12.آيةالحجراتسورة

"ويدهلسانهمنالناسسلممن"المسلم

شريف.حديث

المسيحية

نةلأماا

يىلاجاركزوجةولاجاركبيتتشتهى"لاعلىبعضكمبهاددّهفضلماتتمنوا)ولا

مماشينًاولاحمارهولاثورهولاأمتهولاعبيدهوللنساءاكتسبواممانصيبللرجالبعض

17.فقرة02إصحاجالخروج"يملكإن،فضلهمنادلهواسألوا،اكتسبنممانصيب

آيةالنساءسورةعليما،شىءبكلكانالله

.32

وتدلوابالباطلبينكمأموالكمتأكلواةولا

الناسأموالمنفريقالتأكلواالحكامإلىبها

188.الآيةالبقرةسورة!تعلمونوأنتمبالإثم

المخسرين،منتكونواولاالكيلإوأوفوا

الناستبخسواولا،المستقيمبالقسطاسوزنوا

سورة،مفسدينالأرضفىتعثواولاأشياءهم

181.1820.183الاَياتالشعراء

أعطىرجل:القيامةيومأختصهمثلاثة"

ورجل،ثمنهفأكلحراباعورجلغدر،ثمبى

"أجرهيعطهولممنهفاستوفىحرااستأجر

شريف.حديث

والسدلالحق

الحقوتكتموابالباطلالحقتلبسواأولا

42.آيةالبقرةسورة9تعلمونوأنتم

إلىبدينتداينتمإذاآمنواالذينإيأيها

-زور"شهادةجاركعلىتشهد"لا

16.فقرة02إصحاحالخروج

دونأشخاضاتحترمولاالقضاء،تحرف"لا
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لإسلاما

كاتببينكموليكتبفاكتبو.،مسممىأجل

اقه،علمهكمابكتبأنكاتببأبولابالحدل.

بهراقهوليتقالحقعليهالذىوليصللفليكتب

الحقعليهالذىكانفإنشيئًا.منهيبخسولا

هو،بملأنيستطيعلاأوضحبفاأوسفيفا

منشهيدينواستشهدوا،بالعدلوليهفليملل

وامرأتانفرجل،رجلينيكونالمفإن.رجالكم

إحداهصاتظأنالشهداءمنترضونممن

إذاالهداءيأبولا.الأخرىإحداهصافتذكر

كبيراأوصغيراتكتبوهأنتسأمواولادعوا.ما

للشهادةوأقوماقهعندأقسطذلكم.أجلهإلى

حاضرةتجارةتكونأنإلاترتابوا.ألاوأثق

تكمبوهاألاجناحعليكمفليس،بينكمتد-برونما

ولاكاتبيضارولا،تبايعتمإذاوأشهدوا.

اكلهواتقوابكم.فسوقفإنهتفعلواهـانشهيده

سورةأعليمثىءبكلواقهاقههـلحلمكم

282.آيةالبقرة

إلااقهحرمالتىالنفستقتلواثرولا

.+آيةالإسراءسورة9بالحق

هـمقطع،بكلماتهالحقمجقأناقه"ولريد

.7آيةالأنفالسورة"الكافريندابر

كنتمبماالهوقعذابتجزون!ثرفاليوم

سورةأالحقبغيرالأرضفىت!تكبرون

.02آيئالأحقاف

سورة،والمحرومللسانلحقأموالهم"وفى

91.آيةالذاريات

اقه"واتقواللتقوىأقربهوهراعدلوا

.8آمهالماندهسوره

قربى"ذاكانولوفاعدلواقلتمثرواذا

152.آيةالأئعامسورة

تحكمواأنالناسبينحكصتدا"هـاذا

المسيحية

أعينتعصفالرشوة،رشوةتقبلولا،أشخاص

وعليكمحوجا،الصادقينكلاموجغلالحكماء.

وترثتعيشحتىحياتكفىالعدلتلتزمأن

إصحاحالتثنيةإياها"اقهعبكالتىالأرض

91.02.فؤة16،
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58.آيةالنساءسورةبادمدلهم

ىذوإيتاءوالإحسانبالعدليأمراللهأإن

09.آيةالنحلسورة(القربى

بالعدلبينهمافأصلحوافاءتإفإن

.9آيةالحجراتسورةوأقسطوا...،

الشورىسورة..."بينكملأعدلإوأمرت

15.آية

شهداءدتهقوامينكونواآمنواالذينأيأيها

تعدلواألاعلىقومشنآنمجرمنكمولا،بالقسط

ادلهإنادلهواتقوا،للتقوىأقربهواعدلوا

.8آيةالماندةسورةتعملون،بماخبير

بالقسطقوامينكونواآمنواالذينأيأيها

الوالدينأو،أنفسكمعلىولودتهشهداء

بهاأولىفادتهفقيرا،أوغنئايكنإن.والأقربين

وأتلوواوإنتعدلواأنالهوىتتبعوافلا

سورةخبيرا"تعملونبماكاناقهفإنتعرضوا

135.آيةالنساء،

الشجاعة

بالصبراستعينواآمنواالذينأيأيها

لمنتقولواولا،الصابرينمعادلهإنوالصلاة

ولكنأحياءبلأمواتاللهسبيلفىيقتل

الخوفمنبشىءولنبلونكم.تشعرونلا

والثمراتوالأنفسالأموالمنونقصوالجوع

آياتالبقرةسورة9الصابرينوبشر

.153-156

جمعواقدالناساكاالحاس!لممقال)الذين

اقهحسبناوقالواإبما،فزاده!افاخثوهملكم

لموفضلادلهمنبنعمةفانقلبوا،الوكيلونعم

فضلذوواتهادلهرضوانواتبعواسوءيمسسهم

فلاأولياءهيخوفالشيطانذلكمإنما،عظيم

135

المسيحية

لصبروا

انجهوالأبأخا..الأخيسلم"ولسوف

وأمهاتممآبائهمعلىالأولادهـتوم.للموت

منالجميعيبغضكمولوفموتممفىهـمتسببون

الخلاصهـشحمليمبرمنسيجدولكن.أجلى

المدينةهذهفىبضطهدرنكمعندماوالنحا"

لنإنكملكمأقولوالحق.أخرىإلىفالجثوا

يكونحقإسرائيلمدنفىجولتكمتكملوا

منأفظالتلميذليسأقهقدالإنسانابن

سيد..منأفضلالخاثموليسالمحلم.

والخادمأستا"مبلغيبلغأنللتلميذوبكفى

البيتربلقيواماهـاذا.سيدهمركزإلىيصل

فلا.بيتهأهليلقبونقىىبالمحصاذابحازيولي
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سورةموْمنين!كنتمإنونجافونتخافوهم

1720.173.174.175الآياتعمرانآل

الأموراعزملمنذلكإنوغفرصبرإولمن

43.آيةالشورىسورة

مابأحسنأجرهمصبرواالذينإولنجزين

69.آيةالنحلسورة"يعملونكانوا

صبرواأبمامرتينأجرهميؤتونإأولئك

54.آيةالقصصسورة

فورهممنولأتوكموتتقواتمبرواإنهربلى

الملائكةمنآلافبخصسةربكميمددكمهذا

125.آيةعمرانآلسورةمسوميقأ

عزممنذلكإنأصابكماعلىأواصبر

17.آيةلقمانسورةالأمورأ

اقهواتقواورابطواوصابرواأاصبروا

002.آيةعمرانآلسورةتفلحون،لعلكم

أقدامناوئبتصبراعليناأفرغإربنا

البقرةسورةأالكافرينالقومعلىوانمرنا

025.آية

امَهياذنكثيرةفئةغلبتقليلةفثةمنهركم

924.آيةالبقرةسورةالمابرين،معواقه

لغنىاقهإنلنفسهمجاهدفإنماجاهدإومن

ء6آيةالعنكبوتسوؤ"العالمينعن

ءايعلمولماالجنةتدخلواأنحسبنمإأم

سورة،الصابرينو!حلممنكمجاهدواالذين

142-آيةعمرانآل

سبيلفىوجاهدواوهاجرواآمنواأالذين

اقه،عندثرجةأعظم.وأنفسهمبأموالماقه

02.آيةالتوبةسورة

-واغلظوالمنافقيقالكفارجاهدالنبىإيأتما

9.ْآيةالتحريمسورةعليهما

المسيحية

فلنالجسد،يقتلمنتخافواولاتخافوهم

هؤلاءخافواولكن،الروحيقتلواأقيستطيعوا

جهنم"فمآلهموالروحالجسديدمرونالذين

21-28.الفقرة01إصحاحمنى
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سلامل!ا

،الرقابفضربكفرواالذينلقيتمهرفإذا

سورة..."الوثاقفشدواأثخنتموهمذااٍحتى

.4آيةمحمد

المسيحية

والمغفرةالعفو

أسمحمرةكمسيديابطرسله"وقالوالضراًالسراءفىينفقون)الذين

سبعإلىلهوأغفرحقىفىيخطىأنلاْخىمجبواللهالناسعنوالعافينالغيظوالكاظمين

سمعإلىلكأقوللايسوععليهفرد،مرات134.الآيةعمرانآلسورة9المحسنين

متى"مراتسبعمرةسبعينإلىبلمراتمنيردونكملوالكتابأهلمنكثيرإود

22.-18منأنفسهمعندمنحسذاكفارًاإيمانكمبعد

حتىواصفحوافاعفوا،الحقالمتبينمابعد

قدير9شىءكلعلىادلهإن،بأمرهادلهيأقى

901.آيةالبقرةسورة

تنسواولاللتقوىأقربتعفوامروأن

237.آيةالبقرةسورة!بينكمالفضل

سورةالعفو!قيينفقونماذادروبسألوتك

921.أَيةالبقرة

يغفراللهإناللهر!تمنتقنطوأإ./لا

53.آيةالزمرسوربهيغا"الذنوب

يرجونلاللذينيغفرواآمنواللذين)قل

سورة!يكسبونكانوأبماقومًاليجزىادلهأيام

14.آيةالجاثية

يستغفرثمنفسهيظلمأوسوءايعملمرومن

آيةالنساءسورةرحيما"غفورًاإدتهمجدادله

الخيرعمل11

الذىفذلك،بالدينيكذبالذى)أرأيت

فويل،المسكينطعامعلىيحضولى*،اليتيميدع

الذين،ساهونصلاتهمعنهمالذين،للمصلين

الما،عونسورة!الماعونوممنعون،يراءونهم

.7إلى!منالآيات

الربتحبولسوفقائلًا:عيسىفأجاب

قوتك،وبكلتفكيركوبكلقلبككلمنإالك

صوابًاالمقالثم،بالمثلجاركتحبولسوف

تحيا.فلسوفذلكأفعلتحبه

مولحفهيبررأنأرادالذىهذاعليهفردا
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لاتمادلهسبيلفىأموالهمينفقونأالذين

عندأجرهملهمأذىولامناأنفقوامايتبعون

قولمجزنون،همولاعليهمخوفولارجهم

واددَأذىيتبمهاصدقةمنخيرومغفرةمعروف

صدقاتكمتبطلوالاآمنواالذينيأيها،حليمغنى

ولاالناسرئاءمالهينفقكالذىوالأذىبالمق

صفوانكمثلفمثلهالآخر،واليومبادتهيؤمن

يقدرونلاصلدًافتركهوابلفأصابهترابعليه

القوميهدىلاوادلهكسبوامماشىءعلى

262،263.الآياتالبقرةسورة"الكافرين

.264

رحيم،غفوروادلهلكمخيرتصبرواإوأن

25.آيةالنساءسورة

عندتجدوهخيرمنلأنفسكمتقدمواإوما

011.آيةالبقرةسورةاقه"

كنتمإنلكمخيرهوادلهعندمامرإن

59.آيةالنحلسورةممتعلمون

خيرذلكالمستقيمبالقسطاسهووزنوا

35.آيةالإسراءسورةتأوللا"وأحسن

سورةمنها،خيرفلهبالحسنةجاءةومن

84.آيةالقصص

ربكإنوأصلحواذلكبعدمنتابوارمثم

آيةالنحلسورة،رحيملغفوربعدهامن

.911

!الناسبينوتصلحواوتتقواتبروامرأن

224.آيةالبقرةسورة

سورة،بينكمذاتوأصلحواادلهمرفاتقوا

.\آيةالأنفال

الأنفسوأحضرتخيروالصلحمر...

128.آيةالنساءسورةالثح...مم

المسيجية

هوومن(السلامعليه)عيسىإليهكلامهموجفا

؟جارى

منمسافررجلهناككانعيسىفأجاب

لصوصيدىبينفوقعأرعاإلىالقدس

ثَوهترنمجراخاوأثخنوهملابسهمنفجردوه

ماراكاققسيسًاأنوحدث.والموتالحياةبين

الناحيةإلىعرجشاهدهفلما،بالطريقصدفة

لاوئاأنحدثوبالمثل،الطريقمنالأخرى

الأخرىالناحيةإلىأيضًاوعرجالمكانبهذامر

إليهرآهْحنولماسامرى،جاءثمالطريقمن

زيتًاعليهاوصبجراحهوضمدإليهوهرعقلبه

نزلأأقحتىمعهوساردابتهأركبهثمونبيذا

أخرجالصباحأصبحولما،يرعاهمعهوبقى

وأ؟صاهالنزللصاحبوأعطاهمادينارين

أنفقمهماعليهأنفقماإذاورجاهبهبالعناية

ىأعيسىسألثمينفقماكلإليهسيردفإنه

الرجلهذاإلىأقربتظنونالثلاثةهؤلاء

.اللصوصأيدىبينوقعالذى

بهرحمةأظهرالذىهذاأنشكلاوقال

فعلك!اوافعلاذهبسائلهفىعيسىوصاح

37(.-01003إصحاخالوتا
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"الصالحونعبادىيرثهاالأرضأنهر...

501.آيةالأنبياءسورة

والرأفةوالعطفالمحبة

نأإسرانيلياالوصاياأولإنعيسى"فأجابه!المحسنينمجبادلهإنوأحسنوا)...

سوفوأنكمله،شريكلاواحدهوإلهناالرب5910آيةالبقرةسورة

وبكل.قلبكمكلمنإلهكمالربتحبونلاوادلهالصدقاتويربالرباادلهإيمحق

هذه،قوتكموببم،تفكيركموبكل.روحكم276.آيةالبقرةسورةممأثيمكفاركلمجب

جاركتحبأن:الثانيةوالوصية،الأولىالوصيةنختالًاكانمنيحبلااللهإنمر...

منأعظموصيةمنهناكوليسنفسكتحبكما36.آيةالنساءسورةفخورا،

".الوصيتينهاتينإلاالقولمنبالسوءالجهرادلهمجبمرلا

31.-92فقرة12إصحاحمرقص148.آيةالنساءسورةظلم...9من

تحبواأنإياها،أعظيكمجديدة"وصية"المعتدينمجبلاادلهإنتعتدواولامر...

مجبولسوفأحببتكموكمابعضًابعضكم87.آيةالماندةسورة

الناسكلسيعرفوكذاالآخر،منكمالواحدالعادياتسورةلشديد،ابخيرلحبمروإنه

منكمالواحدأحبماإذاتلاميذىأنكم8.آية

الآخر".مجبمالأخيهمجبحتىأحدكميؤمن"لا

35.-13:34إصحاحيوصنا.ضريفحديث"لنفسه

كمثل!وتراحمهمتوادهمفىالمؤمنين"مثل

لهتداعتعضومنهاضتكىإذاالواحدالجسد

حديثوالسهر".بالحمىالأعضاءسانر

شريف.

فىتردلمجديدةبتشريعاتالإسلامأقوقد

هذهوبعضوعيسىموسىإلىالمنسوبةالكتب

تفسيرهىأومتبغاكانبماتقضىالتشريعات

المعاملاتعليهتكونأنيجبلماوتأكيد

هوماوبينالقرآنبهجاءمابيننقارنولسوف

الاْمور.هذهبعضفىالمسيحيينبينمتبع
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اوالزواج

والرتات

جميعفىوالرجلالمرأةبينالإسلامسوى

مابكلمكلفةقلمرأة..والواجباتالحقوق

الرسولبايعولقد،العباداتفىالرجلبهكلف

سواء.حدعلىوالرجالالنساء

أحدبرضاءوليسبرضائهاتتزوحوالمرأة

عشيرتما.أوأهلهامن

الرجليرثكماوأمهاأبيهامنترثالمرأة

الرجلعلىيزيدفأحيانًا،النصاباختلفوإن

عنه.ينقصوأحيانًا

ترثخالاأوأبًاأوعئاالرجلكانإذا

أبيهامنأوالمتوفاةأمهامنالوحيدةالبنت

.الخالأوالعممنأكزالمتوفى

والرجلالمرأةبينتسويتهفىتعالىاقهقال

أضيعلا!لأأق:591الاَيةعمرانآلسورةفى

منبعضكمأنثىأوذكرمنمنكمعاملعمل

بعضأ.

أنثىأوذكرمنالصالحاتمنيعملمرومن

سورةأالجنةيدخلونفأولنكمؤمنوهو

12.صاآيةالنساء

وهوأنثىأوذكرمنصالحاعملهرمن

آيةالنحلسورةأطيبةحياةفلنحيينهمؤمن

.79

النساء..!منآباؤكمنكحماتنكحواإولا

22.آيةالنساءسورة

اليتامىفىتقسطواألاخفتمأوإن

وثلاثمثنىالنساءمنلكمطابمافانكحوا

ماأوفواحدةتعدلواألاخفتمفإن،ورباع

ألمسيحية

لطلاق

لزوجيةا

علىيدلصريحنصأىالانجيلفىيردلم

اليهودكانبل،واحدةمنبأكثرالزواجتحريم

تزوجمئلافداوود،بالمئاتيتزوجونالشرقفى

الأولصمويلفىوجاءائساء،منكبيربعدد

عنترجمتهما93فقرة25الإصحاح

قالئابال،بموتداووسمع)ولماالإنجليزية

نابالمنلىانتقمتفقدبوركتاللهمبوركت

شررددتفقدالمعصيةعنخادمهوباعدت

إلىرسولاداوودأرسلثم.رأسهعلىناثال

امرأةوكائتالزراجعليهايعرضابيجايل

فىإبيجايلإلىداوودعبيدجاءولمانابال

أرسلناقدداوودإنقائلينوكلموهاالكرمل

علىوسجدتقامت،زوجةليتخذكإليك

أمتكإقداووديااقهرعاك:وقالتوجهها

أما،سيدىياخدمكأرجلأغسلوخادمتك،

النساءمنمجصىلاعدداتزوجفقد.سليمان

الملوكسفرفىجاءفقد.امرأة007بنحوقدر

منترجمتهما1:الفقرةمن)11الإصحاح

الكثيرأحبفقدسلبمانالملكأما(الإنجليزية

،فرعونبنتجانبإلىالمختذفاتالنساءمن

والأدوميات،والموابيات،العمونيات،منهن

سبعمائةلهوكائتوالحتياتوالصيدوكثات،

منزوجةلكلوكانت،جاريةمائةونلاثامرأة

من،الفقرةفىوجاء،قلبهندنصيبأزواجه

وو-اءمجرىسليمانوكان:الإصحاحنف!

هذايقرأومن"الصيدوينين"آلهةعشتورث

عجئا.مجدالسفر
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إلىواصدةمنأكنرتزوجإبراهيمإنثمسورةتعولوا،ألاأدقذلك،أيمانكمملكت

مأالمصريةهاجرمنهناشتهرتسارةجانب3.آيةالنساء

إسماعيل.ولوالنساءبينتعدلواأنتستطيحواأولن

أماحد.بدونالزواجالأناجيلأباحت912.آيةالنساءسورة...أحرصتم

.المدقالقانونإلىفيرجعبواحدةالزواجسورة!المحيضفىالنساءأفاعتزلوأ

222.آيةالبقرة

أجلهنفبلغنالنساءطلقتكمأهـاذا

آيةالمقرةسورة...،بمعروففأمسكوهن

.231

سورة..."نحلةصدقاخهنالنساءإوآتوا

.4آيةالنساء

لعدكنفطلقوهنالنساءطلقتمإإذا

.\آيةالطلاقسورة...أالعدةوأحصوا

أزواجًابهمتعناماإلىعينيكإلاتمدن

88.آيةالحجرسررة...(منهم

والتسامحالإفراط

وباركواأعداءكمأحبوالكمأقول"ولكنىحدإلىالتسامحفىالإسلاميفرط"لم

وصلوايبغفكممنمعالخيرافعلوا،يلعنكممنأو،المتزنبالعفونادىولكنه،وا!وانالإذلال

وأصقيرااستغلالايستضبملونكممنأجلمن"..ادلهمنالعفوطلب

-44فقرة5إصحاحمتىإنحيليظلمونكم(،مجبادلهإن،واصفحعنهمأفاعف

الإنجليزية.عن13.آيةألمائدةسورة9المحسنين

سَنوأعرضبالعرفوأمرالعفوإخذ

991.آيةالأعرافسورة9الجاهلين

عنوالعافينالغيظرالكاظمين)..

134.آيةعرانآلسور3..9الناس

الفتنةوإثارةالانتقامفىالإفراط

ملكىيرفضونالذينأعدانىعنأمالمجردالانتقامعلىالإسلامحثأنيحدثلم

لوقاإنجيلأمامى.واذبحوهمبهمفأتواعليهموالابن،وأخيهالأخبينالفتنةإثارةأوالانتقام

الإنجليزية.عنمتربهة27فقرة91إصحاحأووكتبتها،الأناجيلى،هذهواضحىككلام.وأبيه
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لإسلاما

مثلإنثمالنحو،هذاعلىبكتابتهاأمرمن

والتفرقةالقسوةفىتفرطالتىالعباراتهذه

أماومتَى،لوقاإنجيلىْفىإلاتردلمالحمقاء.

نشيرأنويكفىكله،ذلكبنقيضفجاءالقرآن

الذينأيأيهاالماندةسورةمن8الاَيةإلى

ولابالقسطشهداءقهقوامينكوتواآمتوا

هواعدلواتعدلوا،ألاعلىقومشنآنمجرمنكم

بماخبيراللهإناقهواتَواللتقوىأقرب

هه.نتمملو

العدالةا

الناسبينالمطلقةبالحدالةالقرآننادى

بينمحاباةأوتفضيلدونكاملةوبمساواة

يأتيهبماادلهعندالتقربيكونإنما.المؤمنين

إخوةكانوابمنورحمةوخيرتقوىمنالإنسان

سورةمن135ِالآيةانظر،الإنسانيةقله

قوامينكونواآمنواالذينرميأعاالنساء

الوالدينأوأنفسكمعلىولوقهشهداءبالقسط

به!اأولىفادتهفقيراأوغنئايكنإنوالأقربين

وأتلوواوإنتحدلواأنالهوىتتبعوافلا

1(.خبيرًتعملونبماكاناقهفإنتعرضوا

:8آيةالمائدةسورةانطرثم

شهداءلتهقوامينكونواآمنواالذين)يأعا

تعدلواألاعلىقومشنآنيجرشكمولابالقسط

المسيحية

والأب،للموتإخوتهالأخيسلم!ولسوف

سبئاهـلكونونالآباء.علىالأبناءوتمرد.بنيه

متربهة21الفقرة01الإصحاحمق"موكمفى

الإنجليزية.عن

ماالإصحاحنفسمن34الفقرةفىجاءثم

يلى:

علىسلافالألقىجنتأفىتظنوا"لا

سيفا"بلسلامالألقىجئتما،الأرض

الإصحاحنفىمن35الفقرةفىوجاء

بينلاْفرق"جئتالإنجليزيةعنوالترجمة

وحماتما،والكنةوأمها،والابنةوأكيه،الإنسان

".بيتهأهلالإنسانأعدا.يكونولسوف

وإثارةالانتقامعنوردماكل:ملاصطة

سبحانهاقهكلاممنيكونأنيمكنلاالفتنة

دضيل.كلامبل

علىتشهد"لاالتاسعةالوصيةفىجاء

علىبالمدلالشهادةقصروقدبالزور"،قريبك

بالنسبةقيدهاصينعلىالشاهد،أقرباءهممن

هذالصالحالزورشهادةعلىفحثللغرباء

الغير.ضدالقريب

بعضهاالطوائفبينالإنجيلفرقوقد

فىجاهفقدللفقرإء،الجنةفخصويعض

"ثم23الفقرةمتىإنجيلمن91الإصحاحْ

منلكمأقولالهقلتلاميذ.عيسىقال

ملكوتغقيدخلأنتقريبًاالمستحيل

منإنمكرزالكمأتسول!اقالسماوات

نأمنإبرةثقبمنالجوليدخلأنالسهل

".اقهملكوتغقيدخل
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لإسلاما

ادلهإنادلهواتقواللتقوىأقربهواعدلوا

".تعملونبماخبير

07:الاَيةالأنعامسورةفىجاءكذلك

منهايزخذلاعدلكلتعدلوإنأ...

منشرابلهمكسبوابماأبسلواالذينأولئك

،.يكفرونكانوابماأليموعذابحميم

152:الآيةالاْنعامسورةفىوجاء

قربىذاكانولوفاعدلواقلتموإذاأ...

لعلكمبهوصاكمذلكمأوفواادلهوبعهد

".تذكرون

09:الآيةالنحلسورةفىوجاء

ىذوإيتاءوالإحسانبالعدليأمرادلهإإن

والبغىوالمنكرالفحشاءعنردنهىالقرب

أ.تذكرونلعلكميعظكم

المسيحية

والغقالفقرهوالجنةدخولقالمحياروكأن

علىوالعطفوالإحسانوالمحبةالتقوىلا

منالغيرومساعدةوالمساكيناليتامى

المحتاجين.

الإصحاحنفسمن21الفقرةقجاءثم

اذهبكاملاتكونأنأردتإذالهيسوعقال"

وعندئذالفقراءعلىوانفقهتملكماكلومعك

ثمالسصاوات..فىكنزالنفسكتجدسوف

ذهبماتؤكدالفقرةوهذ."..واتبعنىاحفر

والإملاقالفقرأنمنمقإنجيلكانبإلبه

الفقيرهذ!كانلوحق،الجنةبدخولكفيلان

دخولمقإنجيلكاتبقمرولقدقاتلا..مجرئا

يترهبون،الذينأولمأعطىالذينعلىالجنة

يوجد91.الإصحاحمن12الفقرةفىجاءفقد

ويوجدأمهاكمبطونمنهكذاولدواخصيان

ضمواخصيانهـموجد.الناسضصاهمخميان

".السصاواتملكوتيدخلواحقأنفسهم

متىإلىالمنسوبالإنجيلهذاكاتبوكأن

يدضلواحتىأففسهمحمواأنعلىالناسمجث

والفجارالأشراريتركونوبالتالىالجنة

ألموبنسلون،الأرضفىيرنعونوالمفسدين

وأنامرأة09منأكثوتزوحقدداوودأنيعلم

وأنامرأتينمنالأقلعلىتزوجابراهيم

شربحتهلنئبيتعبسىجاءوالذىنفسهموص

مزواخا.كان
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افض!اتحمالى

للأحداثالزمنىالتعاقب

قصةإلىيشيرمرقصإلىالمنسوبالإنجيلفمثلأللاْحداث..الزمقبالتعاقبالاْنا!يلتمتملا

إلىالأربعةالصيادينالمسيحدعاكيفهـشرح02إلى16الفقراتمنالأولالإصحاحفىالصيادين

يكونوبالتالى،يختبرهمولميحرفهميكنلمأنهحينفى"الناسصيادى"ستميرونلمقاثلًااتباعه

إلىالمنسوبالإنجيلويختلف،العفويةعلىتقوملأنها،مستساغغيرالنحوهذاعلىالقصةسرد

فتقوليونسلقصةبالنسبةخاصةمقإلىالمنسوبالإنجيلمعلوقاإلىالمنسوبوالإنجيلمرقص

إلىوصعدتركهمثمآية،الجيلهذايحطىالنمرقصإنجيلمن8الإصحاحمن1112،الفقرتان

إنجيلأمما"آيةالجيللهذايكون"لنمتئإنجيليقولكذلك(الأخرىلضفةمإلىليمضىالسفينة

وانقلواطريقكمنباذهبوالهمقائلأعيسى"فأجابهميلىما22الفقرة7الإصحاحفىأوردفقدلوقا

الأصموبسمع،الأبرصويتفى،الأعرجهـسيرالاْعمىيرىوكيفسمعتمومارأيتممايوحناإلى

كنت!ا"وإذا02الفقرة11الإصحاحلوقاإئجيلفىوجاءللفقراء"بالإنجيلويكرزالموق،ويقوم

قدآياتأوآيةهناكأنذلكومعنى"،بكمحلتقدوتحالىسبحانهمملكتهفإنالشياطينأخرجادلهبيد

الكنيسةوتعترفآية،يستحقلاالجيلهذاأنمنقولهسبقمامعيتنافىممافعلأالمسيحقدمها

حتى9الفقرةمنعشرالسادسالإصحاحخاصةمرقصإلىالمنسوبالإنجيلفىإضافاتبوجود

قولمعتتعارضأنهاكاآخر،إنجيلأىفىتردلمإضافاتوجودكانينجرالاْبويؤكد.2.الفقرة

تتناول02إلى9منالفقراتأنغيرالضالين،إسرائيلأبناءليهدىجاءأنهذلك،مثال،المسيح

ذلكأنحينفىأبهع،االعافىالمسيحيةبنشرأمرهمبأنهوالدعوى،موتهبعدلتلاميذهالمسيحظهور

الإنجيلنجدكذلك،الرحمنحظيرةإلىإسرائيلبنىمنالضالينلإعادةجاءأنهإعلانهمعيتنافى

يبرزالذىرقص،5إنجيا!بعكساليهوديةمعتتمشىالتىالفقراتحذفيتحمدلوقا،إلىالمنسوب

ثموثنئاكاتلوقا،إنجيلكاتبأنالبريطانيةالمعارفدائرةوترى،اليهوديةمعتمشياالفقراتْأكثر

التعبيراتبعضاستخدمأنهعلىيهوإىالأصلفىكتبه،مرقصإنجيلأ!وترى،بالمسيحيةآمن

أسقفويرى،الأصلالآراميةالفقراتبشرحفاعتنى،الفلسطينيينغيرإنجيلهمنعنىوأنه،اللاتينية

م015عامنحوفى،لبولسمساعدًايعملوكانبطرشا،يدعىكان.مرقصإنجيلكاتبأنهيرا

التعليم.منحالاينللمهذابطرسوأن
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لثالفضالإلآ

والأناجيلوالتوراةالقرآنحفظ

والأناجيل.والتوراةالقرآنتدوين!!

.القرآنتدوين4

منهنزلوكلمايكبم،الوحىصاحبعلىنزوله؟جردصدورهمفىالةرآنيحفظونالمسلمونبدأ

بل،اللهرسولأصحابعلىحفظهينحصرولمقلب(،ظهر)-توششظهرونهيتلقونهكانواشىء

وتحت،يالنبىكتابفيهايكتبكانالتىالأكتافوكسرالاْدم،وقطعالعسب،فىبكتابتهفاموا

الصدور.منالمناتثمالعشراتعلى2نزولهبمجردكذلكيرتسمكانبل،رعايته

من؟جيرعددفاستشهدلقمعها،جندًاالصحابةأنفذيب،النبىوفاةبعدالردةفتنةظهرتولما

واحد،مصحففىوكتابتهالقرآنبهعفىبكرأبىمفاتحةإلىعنهادلهرضىعمردعامماالقرآنحفظة

كتابمنوكان-الأنصارىثابتبنزيدكلفقدبكرأبوكانإذ،اليمامةموقعةبعدذلكوتم

منواحدأىعنديوجدماولأخذونحوها،والجلدالرقاعمنومجمعهالقرآنيتتبعأن-النبى

إبهاعيةشهادةعلىوبناء،المحفوظضبطفىللصحابةبحفاظاستعانثم،القرآنمنكتبماالصحابة

القرآنتدوينتموالمقروء،المكتوبفىغلطةأىوجودعدممنالتثبتوبعدالثلاثالوسانلهذهمن

المؤمنينأمعندوأودعتالمصحففىالقرآنمننسخةكتبتالمحكمةالطريقةوبهذه،لفظةلفظة

محهاينسخواأنالمسلمينلعامةوأذنصدرها،فىكلهالقرآنتحفظوكانتعنها،اقهرضىحفصة

ادلهرضعنمانقرر،الفتنعنالمسلمينإبعادعلىوحرصًاعليهـا،المكتوبمنعندهممايقابلواأو

والتىحفصةلدىالمعتمدالمصحفمنالمصاحفتنسخأن،اللهرسولأصحابمنمشورةوعلىعنه،

القرآنمن-واهماالتداولمنويمنعالإسلاميةالبلادفىوتفرقبكر،أبىعهدفىكلماتهضبطت

كلمعبعث،المصحفمننسخعملعثمانأتمآنوبعد،مخالفةةلمهجةأوأخرىبقراءةالمكتوب

الاتحادفىالمعتمدةالنسخهذهإحدىتزالولاقراءتهإلىالناسيرشدمنالمصحفمننسخة

السوفيتى.

ونهسينمانتينبعدوالحفلاتالمجتمعاتفىالشعراءينشدهشعبىكتراثبدأتفقدالتوراةعنأما

-القرنإلىإبرونيماسالقديستوراةوهى،التوراةعنكتبنصأولويرجع،موسىوفاةمنعامًا

وهىللتوراةنصوصثلاثذلكقبلهناكوكانت7،ح"ء!اكفالجيتطبعةوهىالميلادبعدالخامس

بعدأىالميلادقبلالثالثاسقرناحتىوذلكالمحمسة(،سىص)أسفاروالسامرى،والحبرى،الماسورى،
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فىومحفوظالميلاد.بعدالرابعالقرنإلىيرجعآخرنصوهناك،قرونتسعةمنبأكثرموسىوفاه

ذلكومعالميلاد،بعدالخامسىالقرنإلىيرجععبرىنصىوهناك،يطاقالبربالمتحفوآخر،الفاتيكان

.التوراةنصوصبعضترفضالكنائسبعضتزاللا

الناسولكن،التاريخأحداثمعيتمشلا،الأولينوالآباءموسىعنالقديمالعهديرويهوما

.وإمتاعوبهالخيالمنالشفهيةأساطيرهمعلىأضفوهوماالمنشدينالرواةبففلصدقوه

:والختانالطهارة()ب

فقال،والنظافةالغسيلبمعنىالطهارةإلىأشارولكنه،الختانعنالكريمالقرآنفىشىءيردلم

222..آيةالبقرةسورة...!يطهرنحتىتقربوهنول!،المحيضقالنساءهرفاعتزلواللنساءبالنسبة

وتزكيهمتديرهمصدقةأمواالممن)خذفقاليتزكونالذيننفوستطهروكيفالزكاةإلىأشاركما

301.آيةالتوبةسورةبها..."

آيةالأنفالسورةبه...،ليطهركمماءالسماءمنعليكمهروينزل:تعالىقال"الغُسلناحيةومن

الأحزابسورةتطهيرًا،ويطهركمالبيتأهلالرجسعنكمليذهبادلهيريد)إنما:قالكذللث11.

)وطهر:فقالبمكةالحرامالبيتغسيلإلىأشاركماوالنظافةالغسيلبمعنىالطهورواستخدم33.آية

وإسماعيلإبراهيمإلىإوعهدناوقال26.آيةالحجسورةالسجود،والركعوالقانمينللطانفينبيتى

آياتفىالجنابةمنالطهارةإلىأشاركما125،آيةالبقرةسورة،والعاكفينللطانفينبيتىطهراأن

)...إفىوقال222.آيةالبقرةسورةاقه...،أمركمحيثمنفأتوهنتطهرنهر...فإذامثلعدة

ذإسنة،فهوالختانأما55.ايةعمرانآلسورةوا..."كفرالذينمنومطهركإكورافعكمتوفيك

حتميا.وليسجوازاللاناثوبالنسبةطفل.وهويختن

كاليهود"والبناتالأولاد"ختانالختانيمارسرنالأوائلالمسيحيونكانفقدالمسيحيةعنأما

أخذواثم94،عامالمسكوقالقدسمجمعكونواتنصرواالذينالوثنيينانفمامبعدولكنتمامًا

السبت.يوموراحة،الختانونها،اليهوديةمناسكبعضمنالتحللإلىالمجمعهذاطريقعنيسعوْن

المسيحيةبينمجعأنحاولالذى،بولستنصرواالذينالوثنيينهؤلاءبينمنوكانالمعبد،وديانة

والوثنية.

السماء:إلىالسلامعليهعيسىرفع)ج(

رفعأنهويؤكدالمليب،علىقتلقد،السلامعليهمريمبنعيسىالمسيحأنتمامًاالإسلامينفى

رسولمريمبنعيسىالمسيحإنما)...:تعالىقال،بمعجزةمريمأمهولدتهرسولأكانوأنهالسماءإلى

171.آيةالنساءسورة...،مريمإلىألقاهاوكلمتهادله

17.72.آيةالماندةسورة،مريمبنالمسيحهوادلهإنقالواالذينكفرإلقد:وقال

75.آيةالماندةسورة..."الرسلقبلهمنخلتقدرسولإلامريمبنالمسيح)ما:وقال
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طريقعنالحملمجدثفلمطبيعيةغيرولادتهكانتأى،ادلهمنبكلمةولدأنهإلىالقرآنوشير

سورةإك..."ورافعكمتوفيكإقعيسىيامو...تعالىقالإذ،رحيلهكانكذلكعضوى.اتمال

كمثلاللهعندعيسىمثل)إنسواءحدعلىكآدمترابمنعيسىخلقفقد55.آيةعمرانآل

بنىهدايةفىمحصورةعيسىمهمةوكانت95.آيةعمرانآلسورة...،ترابمنخلقهآدم،

بنىيامريمبنعيسىقال)وإذتعالىقالوتطبيقها،اليهوديةبالشريعةيذكرهمجاءإذإسرائيل

الإنجيلينفىيردفلم.المسيحيةعنأما6آيةالصفسورة...،إليكمادلهرسولإقإسرانيل

يومصعدأنهإلىلوقاأشارحينفىالسماءإلىالمسيحصعودعنشىءويوحنا،متئ،إلىالمنسوبين

وقت،تحديددونعامةعباراتفىصعودهإلىفيثير،مرقصإلىالمنسوبالإنجيلأما،القيامة

خاتمةإنيطانيةالبرالمعارفدانرةوتقول،مرقصإلىالمنسوبالإنجيلخاتمةفىالإشارةهذهوجاءت

صحيحة.وغيرمزورةمرقص

إلىالأخيرةفىليرنجده،نفسهلوقاألفهاالتى.الرسلبأعمالوقارناهلوقا،إنجيلفحمناوإذا

أنهإلىيشيرإذ،إنجيلهمعذلكيتناقضحينفى.صلبهمنيوئا04بعدالسماءإلىصعدالمسيحأن

إلىرفعبليصلبلمأنهإلىأشاربرناباأنعلى،صلبهمنساعة24بعدأىالفصحيومفىصعد

السماء.

المسيح:صلب()د

جريمةيقترفلمنعقائاابصريين،قدماءوعند،المسيحزمنفىشائعةكانت،الصلبعقوبةأنيبدو

الطيرإوتأكلإنهفيقولمعهالسجننزلاءلأحديوسفنبوءةعنالقرآنفيحدثنا.القتلعقوبتها

لأصلبنكمثم،خلافمنوأرجلكمأيديكمالأقطعن:بقولهالسحرةهددفرعونأنكا!.رأسهمن

تعالى:قالإذ71،الآيةطهسورةفىالمثنقبمعنىالصلبجاءثم124.آيةالأعرافسورة"أجمعين

،.النخلجذوعفى)ولأصلبنكم

35-51الفقرةمن26الاصحاحفىمتىيقولالمسيحصلبعندوقعتالتىالمعجزاتوعن

وتزلزلتأسفلإلىأعلىمننصفينإلىشققدالهيكلحجاب"وإذاالإنجليزيةعنتربهتهما

وسارتموتهامنالقديسينمنالكعيرينأجسادوقامتالمقابروانفتحتالمخوروتسْققتالأرض

".للكثيرينوظهرتالمقدسةالمدينةودخلتقيامهابعدقيودهاتاركة

رجاثم""الإنجليزيةعنتربهتهما04إلى38منالفقرات12الإصحاحمتئإنجيلفىوجاء

يطلبوفاسقشرير"جيلأجابهمولكنهآية،لناأظهرتهلامعلمياقائلينوالفريسيونالكتبةبعض

وثلاثأيامثلاثةالحوتبطنفىيونسمكثفكما،النبىيونسآيةغيرأخرىآيةيعطىولنآية.

عيسىهوالمقصودالإنسانوابن"،الاْرضبطنفىليالوثلاثأيامثلاثةالانسانابنيمكث،ليال

.السلامعليه

الفقرةفىفقال،يكلمهمأندونتركهمعيسىأنمؤكذاعشرالسادسالاصحاحفىمتىّويقول
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ويعزز"".ومشىتركهمثمالنبىيونسآيةكأيرآيهيعطىولنآيةيطلبوفاسقشرير"جيلالرابعة

بدأوتكاترواالناساجتمع"وعندماترجمتمافيقول92،الفقرة11الإصحاحفىادقولهذالوقا

فىمرقصكذلك"،النبىيونسآيةغيرآيةيعطواولنآية،يطلبونشريرجيلإنهالميقول

كالتالى:وترجمتها13إلى11الفقرة8الِإصحاح

يطلبلماذاةوقالروحهمنفتنهدالسماء،منآيةطالبينيستجوبونهوبدءواالفريسيونإليه"وأق

إلىبهفأبحرتالمركبودخلتركهملْمآيةالجيلهذايعطىلنلكمأقولالحقآية،الجيلهذا

".الآخرالشاطىء

يثرلمكذلكآخر،إنجيلأىقيردلموتشققهاالاْرضزلزلةمنمتىوصفهالذىالوصفوهذا

طرقاتبينقبوره*اتاركينو!رواالأبدىدهمرقامنالقديسيينقيامإلىمقغيرواحدإنجيل

لأرواحكانوماالجمعة،يومصلبقد-المسيحيونيروىكما-المسصيحأنالمعلومومنالقدس

المصادرتثيركاالسبتغداةأىنفسهالسميحقيامقبلتخرجأنوأجسادهمالقديسينهؤلى*ء

يتركونفلاالسبتيراعواأنالقديسينهؤلاءعلىكانراحةالسبتيومكانولماالإنجليكجة،

بالزندقة.اتهمواوإلا،المسيحقبامقبلقبورهم

كيف،نتساءلأنلناثم،واقععلىيقومولاعلم،يؤيدهلاخيالىمتئفىجاءالذىرالوصف

،لمالوثلاثأيامئلاثةأنايقضىْعليهالمتعينمنوكار،كامليومبعدقبرهمنيقومأنعيسىيستطيع

يومأىبهعةبيو.اموته-ددواالذينوهم،إليهمالمنسوبةالأناجيلفىومرقصولوقامتئأبهعكما

وثلاثأيامثلاثةسيمكثأنهإلىأشار.عندماالمسيحآقوالتمدقلمكدللثالسبتيومواحمداقبل

"ليالوثلاثأيام"ثلاثةهذاحسابأى-ثم38-.4،الفقرة12الإصحاحمتئفىجاءكما،ليال

ويومانليالثلاثهناكتكونقدنعم"لمالوثلاثأيامثلاثةهناكتكونأنيمكنلاأنهاوالواقع

لأنهالمسيححقاقالهقدالقولهذاأننصدقأنيمكنلاوبالتار..وليلتانأيامثلاثةأو)نهاران(

بينخلافهناكثم،البسيطالحسابىالخطاْهذامثلفىيقعيستطيعْنلااللهعندمنرسولاباعتباره

يطلبونشرير"جيلعبارةمرقصينسبفبينما،أخرىناحيةمنولوقاومرقصناحيةمنمتئ

لمالذىومتئالمسيحيعايشلمالذىلوقاذلكفىيعارضه،السفينةظهرعلىوهوالمسيحإلىآية..."

الحقائقسجلمنالفقرةهذهيسقطالذىالأمرالعيد..فىكانالقرلءذاأنويدعيانالمسيحيعرف

الأساطير.سجلإلىوينقلها

موته:بعدالمسيحظهور)هـ(

الِإصحاحا،جاءفقد،طبريةبحيرةعلىلتلاميذهيوحناإلىالمنسوبللِإنجيلطبقًاالمسيحظهر

فىلوقاقصهاالتىالعيدقصةبنفسممزوجولكنهالمسيح،ظهوروصف14إلى1منالفقرة21

إضافةالروايةهذهإنالمسيحيةعلماءويقول11،الفقرةحتى)1(الفقرةمنابتدا،الخامسالإصساح

هذاوأمامموتهبعدوليس،المسيححياةفىوقعنفسهالهدثوإنبوحنا،إلىالمنسوبللإنجيللاحقة

الزاثفة.القصصقبيلمنموتهبعدالمسيحظهورقصةتعتبرالتضارب
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المسيح:بعثة)و(

المتسوبالإنجيلمجددولكنواحد،بعامالمسيخبعثةولوقاومتئلمرقصالمنسوبةالاْناجيلتحدد

وحضورهوالقدسالناصرةفىطويلةفتراتمكوثهعنتحدثفقد،بعامينالمسيحبعثةيوحناإلى

\فقرةالخاسىوالإصحاح13فقرةالثاقالإصحاحفىمراتأربعدىاليهرالفصحعيدأحتفالات

نحوإلىامتدتالمسيحبعثةبأنيوحىمما55فقرة11والإصحاح4فقرةالسادسوالإححاح

لوقاإنجيلكاتبأممرقصإنجيلكاتبعواب،ع!!أيهاالتأكيدوجهعلىيعرفلاولكن،عامين

فترةأحديعرفلاولكنوعاشوجدقدعيسىأنفيهشكلامماولكنيوحنا،إنجيلكاتبأم

أقل.أمسنتانأمسنةهىهل،بعثته

:المقدسالقربان(ز)

ادلهوشكرالخبز"وتناول24إلى91الفقرات22صحاحالىفىلوقاإلىالمنسوبالإنجيليقوا!

بالخبز.فاذكروقإياهأعطيكمجسدىهذاقانلاعليهموفرقهقسمهثم

يراقالذىدمىفىالجديدالعهدهوالكأسهذاقائلاالعشاءبعدالنبيذمنكاْشاأعطاهموبالمثل

يدى.عليهاالتىالمائدةنفىعلىيخوننىالذىيدولكن%جلكم،ت

بدءواوعندئذ،يسلمهلمنويلولكنمكتوبًا،ذلكوكانيرحلالإنسانابنإنلكمأقولوا-لق

مقامًا.أعظمهمهومنإلىالنقاشوانتقلالفعلةبهذهسيقومعمنبينهمفييايتساءلون

عيسىأخذيأكلونكانوا"وعندما24إلى22الفقرةمن14الإصحاحفىمرقصإنجيلويقول

ادلهوشكرالنبيذمنكأساأخذثمجسدى،هذاكلوا"خذواقانلاعليهموفرقهقطعهثموباركهخبزًا

وهذا"للكثيرينأريقهالجديدالعهدفىدمىهذاالمقالوعندئذمنهبهيعهمفشربواإليهمرسلمه

،المقدسالةربانسرعنلوقافىواردهوع!ايختلفمرقصإلىالمنسوبالإنجيلفىالواردالقول

وبالتالى،المائدةنفسعلىسيدهخانالذىالتلميذبوجودالخاصةالعبارةعنلوقا،تغاضىكذلك

إلىالخبزيتحولفلا،السلامعليهعيسىيعايشالمالمؤلفينكلاوأن-،صةفيها،مشكوكاالقصةتكون

الوثنية.الخرافيةالقصصمنالقربانقصةوتصبحدم..إلىالنبيذيتحولولاجسد

الأناجيلبينالتضارب

المشر:الوصايا(أ)

الإصحاحفىالخروجسفرفىوالواردةلتاْكيدهاالسلامعليهعيسىجاءالتىالعشرالوصاياتختلف

منالخامسللإصحاحالتثنيةسفرفىوردتالتىالوصاياىت21الفقرةإف1الفقرةمناذعثرين

التثنية:سفرفىكالتالىوهى03الفقرةإلى!الفقرة
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وعبادتها.لهاوالسجودالتماثيلصنعتحريم

الغير.إلىالإحسانعلىالحض

باطلا.الربباسمالنطقمجرم

السبت.يومأراحادهَبأنذلكفىمتمثلينأسبوعيةكراحةالسبتيومعلىالمحافظةوجوب

إلبهما.والإحسانوالأمالأبإكراموجوب

القتل.تحريم

.الزقتحريم

السرقة.تحريم

للاْقارب.بالنسبةالزورشهادةعنالامتناع

ملك.ماأوعبدهأومالهأوالقريبامرأةاشتهاءعدم

كالتالى:فهىالخروجسفرفىوردتالتىالوصايا

الأحد.الواحدادلهعبادة

لما.والسجودوعبادتهاوالصورالتماثيلصنععنالامتناع

.الإحسانعلىالحض

الجلالة.باسمالقسمتحريم

السبت.يوماحترام

إلبهما.والإحسانوالأمالأبإكرام

القتل.تحريم

.الزقتحريم

السرقة.تحريم

للقريب.بالنسبةالزورشهادةعنالامتناع

.يداهملكتماأوبيتهأومالهأوالقريبامرأةاشتهاءتحريم

:مريونلساا(ط)

المسيحتربطكانتالتىالطيبةالعلاقاتفىلوقاإنجيلكاتبفيهيطنبالذىالوقتوفى

تلاميذهمنطلبالمسيحأنعلىيؤكدمتئإنجيلكاتبنجداليهودأعداءكانواالذينينبالسامر

المسيحأقوالفحوىفىلتفاربهماالإئجيليننسقطيجعلناالذىالأمرالسامريينهؤلاءيتجنبواأن

موضع.منأكثروفىنفسه

عيسى:طفولة)ى(

يسردكما،عيسىلطفولةمناسئامجالايفسحنجدهلوقا،إلىِالمنسوبالإنجيلاستعرضناإذا

منابتداءمتئإنجيلكاتبمعيتناقصزولكنهإبراهيمسيدئابعدمالىاٍويتتبعهاأنسابهشجرة
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إنجيلاستعرضناماإذاكذلكأحدهما،نمدقأننستطيعولا،الأنسابقخلاففهناكداوود..

معمتناقضة-أنسابًامتنإنجيليسردحينفى،المسيحطفولةإلىبشءيشيرنجدهلا،مرقص

يكتنفالشكإننقولوبالتالىبداوود..مازاإبراهيمإلىالمسيحشجرةفينسبلوقا.إنجيل

عليهأدخلومايوحنا،إنجيلأنكما،عيسىطفولةفىولوقا،ومق،،مرقصفىالواردةالاْقوال

الرسمية.الأناجيلهذهبهيعنسقطمجعلناإضافاتمن
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والأئاجمِلالتوراةفىوالتحريمالِإباحة

الثمر:مقابلةفىالسلبية(أ)

مبإلغوبشكلجانبدونجانبإلىكلثاميلأتميلأنهانجد،المسيحيةالتعاليبمبعضناستعرضناإذا

متى،إنجيلمن41-93فقرةالثالثالإصحاحمنالتاليةالفقرةمثلاولنأخذ،الواقعيةمعهتنتفى

وإذاليلطمكالآخر،خدكلهفدرالأيمنخدكعلىلطمكومنالشر،تقاوموالالكمأقول"ولكنى

".ميلينفسرميلًاتسيرأنعلىمجبركومنأيضًا،لهفدعهمعطفكطالئاإنساناختصمكما

إذابسن،وسنبعينعين،الانتقامعلىالقائمالقاسىالحكمتلطيفقصدتقدالموعظةهذهولعل

فيهاوالتىاالمسيحإلىنسبتالتىبالموعظةنعملهلولكناليهوديةالشريعةفىهوكماحرفئانفذما

الموعظةهذهنعتبرهل؟الأيسرخدكلهدرالاْيمنخدكعلىضربكمنتقولوالتىوخنوعتخاذل

لكلتصلحمهنويةوصيةأوكشرعالحكمهذانزاولأنيمكنوهل؟عاماحكمًاللمسيحنسبتالتى

شىءعلىيدللاواستسلاموخنوعمطلقةبسلبيةللشرمقابلثنوأنخاصة،الظروفولجصيعالأحوال

المتغطرسينهؤلاءيزيدبلطيبةبنتيجةياْقلان،4والمعربدللمستبدينوإذعانوخورجبنعلىبل

نكباتمنالموعظةهذهيدقيالأخرىالناحيةومن؟شرهمعلىوشرُّاطغيانهمعلىطغيانًاالمغرورين

علىيشجعهمبلالمستضعفين،استغلالعلىيشجعهموالطغاةللمستبدينفالخنوعوويلاتها،الانسانية

الموعظةفهذهأخرىناحيةومنألإستبدادىلحكمهموالمساكبنائضعفاء.منأخرىاًعدادإخضاع

يرضاهمالاوهذاالناسبينالظا3انتشاروعلىالشعب،ببنوالاضطرابالتذمرزيادةعلىتعمل

الشرإنزالعنومنعهالظالمأوالشريرحالإصلاحالممكئمنكانوإذا،المخلوقأوالخالق

عندئذ،العنفلاستخدامضرورةهناكيكونلافعندئذ،الحسنةوالكلمةبالموعظةالظلماقترافأو

اضف،امحملعلىالطيبالمسلكهذاالمستبدالظالمأخذماإذاولكن،الناسبينالمحبةتعودأيضًا

معتتناسببهعقوبةوإنزالالقصاصمنالحالةهذهفىفلابدوشرًا،وعدوانًاظلمايستشرىوراح

،بالذاتمعينةحالةبملىينطبقلاقولًاالصددهذافىالكريمالقرآنويقولنلآخرين،وظلحهجرمه

الآيةفصلتسورةفىجاءفقدوالاْحوالالظروفجميععلىبلظرف،علىولاالحالاتجميععلىبل

يلى:ما34

ولىكأنهعداوةوبينهبينكالذىفإذا،أحسنهىباليادفعالسينةولاالحس!ةتستوى)ولا

".حميم
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،ينتصرونهمالبغىأصابهمإذامووالذين41:إلى93الاَياتالشورىسورةفىجاءكذلك

ظلمهبعدانتصرولمن،الظالمينمجبلاإنهاقهعلىفأجرهوأصلحعفافمنمثلها،سيئةسينةوجزاء

أ.سبيلمنعليهممافأولثك

الرهبانية:()ب

"إذااليهودىللشعبقالأنهالمسيحالسيدإلىنسبوقد.بالآخرةكبيرًااهتمائاالمسيحيةخهتم

تلميذ%أقبلهفلنئفسه،حقوأخواتهوإخوتهوأولادهوزوجهوأمهأباهيبغضأنهوأدركتأحدأتاق

لى"تلميذايكونأنيمكنلابمالهيتزكىلامنكمواحد"وكلأيضًاإليهوئسب26(-14الوقا"لى

جثةلأدفنأذهببأنأولألىتسمحأنعلىسأتبعكلهوقالرجلجاءهوعندما33(،-14الوقا

إنهقيلبل22(،-8)متىالأمواتيدفنونالأمواتودعاتبعقلهقالالمسيحأنقيلوالدى،

.الناسخصاهمخصيانهـلوجدأمهاكم.بطونمنهكذاولدواخميان"يوجدالناسأمامأعلن

الأقوالهذهونتيجة12(،-91)متئالسماواتملكوتأجلمن،أنفسهمخصواخصيانولوجد

نأعلىمساعدكممنبدلأالناسفىوالنفاقوالانصياعوالتبلدالجمودمننوعخلقهىالمواعظأو

والبدفى.العقلىالنمومكتملىبشرايصبحوا

الحالمهذابينصحىتوازنيامجادالمؤمنينيطالبنجده،الإسلامفىهذايقابلعابحثناماوإذا

وأنتتأثر،وأنلابدالنفسفإنأذل،أومادمرإذاالجسدباْنينادىإذ،الآخرةوبينفيه،نعيشالذى

نأمجبولكنالنرائزهذهنكبتأنمجبلاوبالتالىسيئًا،أمراذاتهاصقيقةفىليستالجنسيةالغرائز

فللحياة،وظروفهمعيشتهوتحسين،الإنسانحياةإثراءأجلمنمنهاونستفيدونوجههافيهانتحبهم

منادلهوهبنابماباستمتاعناوإننا،العالمهذافىومنتجةشرةعاديةحياةبحياتناواننا،وهدفمعق

نفسهويحد،الإنسانأخاهيخدمالإنسانوبالتالىجنتهمنيقتربالإنسانفإن،وخيراتمواهب

إلىنثيرأنوبكفى.الوسطالطريقباتحاذبلبالتطرفينادىلاوالإسلامالاَخرةالحياةلاستقبال

.الإسلامفىرهبنةلاقالالرسولأن

والميسر:والجنسالخمر)%(

المنسوبةالكتبمنكتابأىفىنجدهالا،الرهبانيةنحوتميلالمسيحيةفيهنجدالذىالوقتفى

عرضتمنعلاهىبلوالميسر،الحراموالجنسالخمرأعقوالخطيئة،الجريمةأسبابتحرمالرسلإلى

القربانفىأصاسثاعنصرافنجدهالخمرعنأمافيه،تحشملاعرضاالجسمانيةلمفاتنهنالنسوة

أمانهر،إلىالماءحولأنهيوحتا،إنجيلأشاركما،المسيحأثاهاالتىالأولىالمعجزةبل؟المقدس

يلى:ماوالميسرالخمرعنوقالالثلاثةالمحرماتهذهفيهحرمكاملشرفبميثاقأقىفقد،القرآن

لعلكمفاجتنبوهالشيطانعملمنرجسوالأزلاموالأنصابوالميسرالخمرإنماآمنواالذينمويأيها

ادلهذكرعنويصدكموالميسرالخمرفىوالبغضاءالمداوةبينكميوقعأنالشيطانيريدإنما.تفلحون

095.19الاَيتانالماندةسورة،منتهونأنتمفهل.الصلاةوعن

http://kotob.has.it



ولكن،الآخرينزوجاتإلىالشهوةبعينينظرواأنأتباعهيمنعالسلامعليهعيسىونجدهذا

داع،دونبعفًابعضهمإلىينظرواأنوالنساءالرجالعلىمجرمإذذلك،منأبعديذهبالِإسلام

محتشمةملابسارتداءوالرجلالمرأةمنويتطلبآخر،بدافعأمالشهوةبدافعذلكأكانسواء

والجسمانية.البدنيةللمفاتننحزعرضأىويستنكر

وقل،يصنعونبماخبيرادلهإنالمأزكىذلكفروجهمويحفظواأبصارهممنيغضواللمؤمنينإقل

وليضربنمنهاماظهرإلازينتهنيبدينولافروجهنومجفظنأبصارهنمنيغضضنللمؤمنات

أبناءأوأبنائهنأوبحولتهنآباءأوآبانهنأولبعولتهنإلازينتهنيبدينولاجيوبهنعلىبخمرهن

غيرالتابعينأوأيمانهنملكتماأونسانهنأوأخواضهنبنىأوإخواضهنبنىأوإخواضهنأوبعولتهن

ليعلمبأرجلهنيضربنولاالنساء،عوراتعلىيظهروالمالذينالطفلأوالرجالمنالإربةأولى

03.31،الاَيتانالنورسورة"تفلحونلعلكمالمؤمنونإلهَبهيغااللهإلىوتوبوازينتهنمنيخفينما
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لسَأبغاالمحاجما

عالمىدين.الإسلام

إلىالمنسوبةالمقدسةالكتبفىجاءماحسبالمفروضمنيكنلم،بالمسيحيةعيسىجاءعندما

القالرسالةأصاسياتأنمنالرغمعلىإسرائيلبنىمنالضالينبلالعا!ا،بهايبشرأنحوارييه

علىتكنلم،عيسىرسالةأنغيروتحاليمهالكليةالاسلامأساسياتعنتختلفلاوتعاليمهابهاجاء

عيسىرسالةتكنلمك!ا،الحياةفىالمواقفلمختلفكليةإرضاداتذكرفى)دمثيلاأوالإسلامشمول

لجميعجاءأنهعلىنصفقدالإسلامأما،والأحوالالأوقاتجميعفىجميعاالأرضشعوبإلىموجهة

علىتوالتالقالعصورلجميعبل،بالذاتلعصروليسوألسنتها،ألوانمااختلافعلىالشعوب

الدين.يوموحقالآنحقاذبشرية

تكنولمعزلةفى،التاريخمنمتصلةعصورفىأوعصرقسواء.المختلفةالأجناسعاشتولقد

رسولا،أمةلكليرسلأنوتعالىسبحانهإرادتهضاءتوبالتالىبينها،للاتصالسريعةوسائلهناك

الرسولهوالسلامعليهعيسىكان،عديدةأزمانفىعديدةلأممعديدةرسلهناككانتوهكذا

الذى.؟.ح*داولح!د.يقولهماهـاليكالمستقيمالطريقإلىالإسرانيليينيارشاداقهخصهالذى

كلفهالتىالمهمةأنعيسى"اعتقد:قالالكتابفى.هذاقبلمنالمواقفمنكثيرفىبكلامهاستشهدنا

جماعةقالعلاجيةومعجزاتهبرسالتهتبشيرهمجصرنجدهذلكوعلى،قومىبدورتتميزمهمةهىبهااقه

متردداعيسىوكاناليهود،أراضىإلىالذهابعلىالحواريينمهمةيقصرنراهبلالناسمنمعينة

احترامهتاموضوحفىعيسىأظهروقدوثنيةبنتايشفىأنالناسأحدسألهعندماالتردد،كل

عليهعيسىتفكيرفىالاسرائيليوناحتلكيفلناأظهرقدالإنجيلأنكالمعبدها،وتبجيلهللقدس

إلىوإرشادهمالإسرائيليينحولتدوروتعاليمهمواعظهمنالكثيرإنبل،خاصةمنزلةالسلام

أخامنهمواحدكليعتبروكان،بالاخوةالاسرائيليينمنمستمعيهينادىوكان،المستقيمالطريق

الوثنيينبمعيشةومعتقداتهممعي!ثتهمطرقأبدادائايقارنوكانلليهود،أخاكانأنهبمعنىللآخر

خذ،معجزاتمنيأتيهكانفيما-كوديةأصولإلىتشيرالتىالأعذاريبتكركانأنهك!ا،ومعتقداتهم

كيفثم،إبراهيمسيدناابنةإكاقائلاالسبتيومفىامرأةعالجعندمانفسهعندافعكيفمثلا

أنهثم.إبراهيمأبناءأحدانهزعمعلىاليهودمنمكروهاكانالذىالضراثبجاب،خيوسذاصادق

عشر.الاثنىإسرائيلأسباطمعالعددليتمشىذلكفعلشخما،عشرباثنىحوارييهحددعندما

اليهوديةرسالتهصبئفىرغبتهومدى،اليهودىبالطابعتاْثرهمدىذلككلفىعيسىأظهرلقد

كلاكمء،53ءممفاء!.ك!)ح،3عيسىحياةكتابمن8182.ص"انظر
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إلىرسوللإرسالالوقتحانولما.الحقإلىليقودهمبينهممنرسولاأمةلكلاللهأرسللقد

حاملاتعالىاددّهأرسله،والسلامالصلاةعليهمحمداأنفذ،عالميةعلويةرسالةحاملاأبهع،العالم

هؤلاءبقوميةمحدودةالرسلهؤلاءمهمةكانتفقد،أمتهإلىقومىرسولحملهارسالةكلأساسيات

قومه،بحدودومحدودة.الرسولفيهأرسلالذىبالزمنمؤقتةكانتكما،إليهمأرسلواالذين

وتزييففسادمنموجوداكانماوأصلحتساندا،كانمابهيعنسختظمحمدرسالةجاءتولما

وفى،عالمىواحددينفى،المختلفةللأممالدينيةوالتعاليم،النبيلةالتقاليدبهيعودمجت،يفوتحروتأويل

وأدولتينأودولةعلىقاصرةغير،واحدةأخوةفىالأرضشعوببينووحدت،عالميةواحدةثقافة

وضوحوبكلالبثريةأمامينيرالذىالقبستزالولامحمدرسالةكانت،الأممبهيعشاملةبلْئلائة

96.آيةالزمرسورة...!الكتابووضعربهابنورالأرضمروأشرقتالحياةفىالصحيحالطريق

تقنعقدالتىالمعجزاتإلىالإسلامحقيقةتأكيدسبيلفىيلجألم!محمداأنحقاالجميلومن

التاليةالأجيالأوبعيدا،يعيشونالذينهؤلاءتقنعلاولكنهايرونها،أومجضرونهاالذينالناسبعض

والمنطقالعقلإلىبرسالتهالناسإقناعفىيمحمداستندولقد،المعجزةفيهوقعتالذىللجيل

سجلهماوإلى،طبيعيةظواهرمنالكونقماإلىنظرنايلفتأخذبرسالتهيقنعناوحتى،والوجدان

نأأقولأنوأستطيعالمختلفةالأممإلىكرسلادلهأرسلهممنوتجاربتعاليموإلىدروسمنالتاريخ

ينفعماهناكولكن،معينزمنفىأومنطقةفىمعيناشعباينفعأويهمماالإسلامفىهناكليس

علىالإنسانيلهممابكلأققدالكريموالقرآن،عاشتزمنأىوفىكانتأينماقاطبةالشعوب

كلفىالعمليةالناحيةمنالإنسانونمذبوشقفيعلمبماجاءإنهبل،ومكانهوعصرهلونهاختلاف

العالمية.طبيعتهعلىالاْخلاقيةالإسلامتعاليموتقوم،مكانكلوفىوقت

فىنأخذ،إسرائيلبنىعلىوقصرهاالمسيحيةوإقليمية،الإسلامعالميةنتدارسعندماونحن

التالية:الحقانقالاعتبار

يقلألمجميعا،الأممإلىكانتمحمدبعثةولك.وصدهمإسرائيلأبناءإلىعيسىبعثة!انت-1

أرسللمْلهموقال"فاْجاب24فقرة15الإعحاحمقفىجاءك!اواضحةعبارةفىعيسى

ليذهبحوارياعيثراثقالسلامعليهعيسىاختاروقد"،الضالةإسرائيلبنىخرافإلىإلا

من56.الفقرةمتىفىبوضوحٍيقلألمعشر،الاثقإسرائيلبنىقبائلمنقبيلةإلىواحدكل

الوثنيين،إلىتذهبوالاقائلاوأوصاهميسوعأرسلهمعثرالاثق"هؤلاءالعاشرالإصحاح

".الضالةإسرائيلبيتخرافإلىاذهبوابل،للسامريينمدينةتدخلواولا

القرآنفىيأتألمجميغا،البشريةإلىرسالتهفىيتوجهظمحمذانجدذلكمنالنقيضوعلى

،.للعالمينرحمةإلاأرسلناكهروما:701آيةالأنبياءسورةفىالكريم

لهالذىجميغاإليكماللهرسولإقالناسيأيهاهرقل158آيةالأعرافسورةفىوجاء

يؤمنالذىالأمىالنبىورسولهباقهفآمنواهـكليتمجبىهوإلاإلهلاوالأرضالسمواتمُلك

ضهتدونأ.لعلكمواتبعوهوكلماتهبادته
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0157
اليهودإلىورسلهوحيهأرسلادلهوأنالمختار،ادلهشعبهمالإسرانيليينبأنالمسيحيةتعترف-2

مدعونفهمعداهممنأماوأنبيانهم،إسرائيلبرسلإلاالمسيحيونيعترفولا،وحدهم

منمجدإنماغيرهادونواحدةأمةفىأنبياءبوجودالدعوىإنيقولالإسلامولكن،كذابون

ادلهإنالقرآقالمعنىويقولطراالاْبىضشعوبعلىالجلالةذىوسلطانالملكوتعالمية

وإن،بأكملهالكونفىالمرنيةوغيرالمرنيةالكانناتجميعوخالق،العالمينربهووتعالىسبحانه

إلىوأنبياءرسلاأرسلفقد،ورسلهوحيهيرسلعنا-ماوأخرلىأمةبينيميزلاوتعالىسبحانهادله

)إناوالأنبياءالرسلهؤلاءجميعإلىبهأوحىقدالإسلاموإن،الأرضأنحاءفىالأممجميع

24.آيةفاطرسورةنذير،فيهاخلاإلاأمةمنوإنونذيرابشيرابالهقأرسلناك

آيةيونسسورةيظلصون!لاوهمبالقسطبينهممضىرسولممجاءفإذارسولأمة)ولكل

.47

كانوما،عليكنقصصلممنومنهمعليكقصمنامنمهم،قبلكمنرسلاأرسلنا)ولقد

سورة9المبطلونهنالكوخسربالحققضىاللهأمرجاءفإذا،اللهبإذنإلابآيةيأقأنلرسول

78.آيةغافر

بالحقالكتابمعهموأنزل،ومنذرينمبشرينالنبيينادلهفبعث،واحدةأمةالناسإكان

بغياالبيناتجاءَتهُممابعدمناوتوهُالذينالافيهاختلفومافيهاختلفوافيماالناسبينليحكم

صراطإلىيشاءمنيهدىوادلهبإذنهالحقمنفيهاختلفوالماآمنواالذىادلهفهدى،بينهم

213.آية،البقرةسورة،مستقيم

36.آيةالنحلسورة"ادلهاعبدواأنرسولاأمةكلفىبعثنا)ولقد

قبله،مناللهأرسلهماليلغىلاكلهاالرسالاتليكصلمحمذاوتعالىسبحانهاللهأرسلولتهد

منأرسلهمبمنيؤمنواأنعلىالمؤمنينحثوتعالىسبحائهادلهإنبل،أعمالمنرسلهأتاهوما

طرا.الأممإلىرسل

ويعقوبوإسحاقوإسماعيلإبراهيمإلىأنزلوماإليناأنزلومابادتهآمنا)قولوا

لهونحنمنهمأحدبيننفرقلاربهممنالنبيونأوقوماوعيسىموسىأوقوما،والأسباط

136.آيةالبقرةسورة،مسلمون

أرادهالذىالدينوأن،اللهوملكوتالعالموحدةمؤكداالأديانلجميعختاماالإسلامجاءوقد

القالسماويةالرسالاتوبجصيعالرسلبجميعاعترفلاْنهذلكالإسلامهوالبشرلجميعادله

اختلافعلىالبشرشتاتبينيجمعأنمجاولناحيتهمنوالاسلام،الأمملمختلفأرسلها

.واحدةأخوةوفىواحددينفىوقومياتهموألوانهموعقائدهم،أجناسهم

مجالفىسواء،المختلفةالحياةلطروفالإرشاداتمنكاملةمجموعةقدمالذىهووالإسلام-3

فىالشىءهذامثلنجدلاحينفىأيضا،الدوليةبل،القوميةأوالاجتماعيةأوالفرديةالحياة
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الإلهيةبالرسالةولاالنهاثية،الإلهيةبالرسالةيأتلمأنهالمسيحعيسىاعترفلقد،المسيحية
هذهادلهليبعثحانقديكنلمالوقتلأن.الحقطريقإلىالإنسائيةلإرشاد،الشاملةالكاملة

روحجاءمقولكنالاَن،تطيقونهلنولكنكمفيه،أحدثكمالكثير*لدىيديهعلىالرسالة

سيتحدتيسممهسوفماوكلنفسهعنيتكلملنفهوالجق،طريقإلىيرشدكمفلسوف،الحق

12.13.فقرة16إصحاحيوحنا"آتيةأمورعنيخبركموسوفبه،

ادلهرسولإفىإسرائيلبقيامريمبنعيسىقالهروإذونصفقروننهسةمروروبعدوبالفعل

الآيةالصفسورةأحمد"اسمهبعدىمنياْقبرسولومبشرا،التوراةمنيدىبينلمامصدقاإليكم

اليوم!للإنسانيةالكاملةالحقيقةعنليكشف،والسلامالصلاةعليهمحمدوهوالحقروحجاء6،

غيرنحممةفىاضطرفمندينا،الإسلاملكمورضيتنعمتى،عليكموأتممتدينكملكمأكملت

.3آيةالمائدةسورة،رحيماقهغفورفإنلإثممتجانف

وتعالىسبحانهاللهعندمنبهاأقالتىرسالتهوتكونوالنبيينالرسلخاتم!مح!ديكونوهكذا

لماذالنرىوالإسلامالمسيحيةنواصبعضالاَنلنقارنالثماملةالكليةوالرسالة،الأخيرةالرسالةهى

الثاملة:الكليةالرسالةالمسيحيةوليستالإسلامنعتبر

والمسيين:الإسلامىنالمرأةمركز-ا

وإصلاحاتتعليماتاستحدثأنهشكولاإسرانيل،بنىفىظهرنبىآخركانعيسىأنشكلا

بسببالإصلاحاتهذهإدخالمنلابدكانحيثإسرانيلبنىأنبياءمنسبقهمنعلىبهأقفيما

التعليماتمنالكثيركررقدالسلامعليهعيسىأنوالواقعإسراثيل.ببئلشعبالمتغيرةالظروف

وفىفيه.عاشالذىالعصرضرورةمعيتفقبماالتعديلاتبعضعليهامدخلا،موسىبهاجاءالتى

عنيدافع،القديمبالعهديسمىماأنذلكومنهى،ك!االإرشاداتمنالكثيرتركالوقتنفس

اجتماعيةكمؤسسةالرقيتقبلأنهكاعدد،تحديدوبدونواحدةمنبأكئرالزواجفىوشسامحالمذابح

المؤسساتهذهفىغريئاشيئايرلمالسلامعليهعيسىأنولاشك،السحرةبحرقويأمر،واقتصادية

لأدمرآتلمإقيقلألمبتعديلها،الفرصةلهتسنحلمتقديرأقلعلىأوالتقاليد،أوالعاداتأو

شينًايفعلولميقللمعيسىأنوالراقعلاْكمل،جئتولكنىأنبياء،منسبققمنوألغىالشرعة

المرأةبيدالاْخذأو،الرقنظاموتعديل.والقتالالهربلقوانينبالنسبةخاصة،موسىشريعةليقلب

مطلقةإباحةمباخاالتعددهذاوكان،الزوجاتتعددعنشيئايقللمأنهك!ا،المجتمعفىمنزلتهاورفع

مانةحتىالعليامصرفىالمسيحيةبينمباخاكانبل،الأولىالمسيحيةعهدوفى،أيامهفىحدودوبدون

مضت.سنة

المرأةيرىويعتنقونها،المسيحيونالآنيفهمهاكاالمسيحيةمؤسسبحقيعتبرالذى،بولسوكان

وإليكم،المعصيةواقتراف،الخليقةوتدهورالإئسانلسقوطكلهاللومبهاأنزلبل،وفتنةمتعةمجرد

ساكنةوهىالمرأة"لتتعلم11-15فقرة2إصحاحتيموثاوسإلىالأولىبولسرسالةفىنقرأهما
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نأمجببل،الرجلعلىفيهتتسلطمسنوليةذامركزًاتتولىأوتتعلمأقللمرأةآذنلاوإنخاضعة،

علىأدخلتبلآدم،علىالغفلةتدخلولمحواءخلقتوبعدهأولأخلقفآدم،صامتةمذعنةتكون

إيمانهافىالمرأةثبتتماإذاوولادتهم،الأطفالبحملهاإلامنهاتتخلصولمغوايتهاوأمكنالمرأة

بالعقل.والتزامهاومحبتها

للرجلينبغى"لا01-7فقرة)11(إصحاحكورنثوسأهلإلىالأولىبولسرسالةفىوجاء

الرجل،منالمرأةخلقتبلالمرأةمنالرجليخلقولم،مجدهومناللهمنصورةفهورأسهيغطىأن

تحتلأنمجبلاالسببولهذا،الرجلأجلمنالمرأةخلقتبلالمرأةأجلمنالرجلخلقولا

..الإنجليزيةعنالتربهة"مسنوليةذامركزاالمرأة

:المرأةعنبالقديسينالمسيحيةفىيعرفونمنيقولهماوإليكم

جهنم،أبوابعلىالحارسةوهى،والموبقاتالكذبنتاجهى)المرأةالدمشقىيوحناالقديسقال

(.الجنةآدمفقدفبسببهاالسلامعدوة

أرواحنا(.ليتملكالشيطانيسنخدمهاالتىالوسيلةهى)المرأةابرأةفىسبريانالقديسوقال

الأفعى(فحيحوعوكا،الشيطانذراعهى)المرأةأنطونيوسالقديسوقال

كالتنين(والحقدكالثعبان.السم3تنفث)المرأةالعظيمجريجورىالقديسوقال

لتصبحرفعهابلوكرامتها،شرفهالهاوأعادآدم،سقطةمنالمرأةبرأفقدالكريمالقرآنأما

بنفسالإسلامفىالمرأةتمتعتالإنسانيةتاريخفىمرةولاْولالمنزلةفىلهومساويةالرجلشريكة

".بالمعروفعليهنالذىمثلرمولهن228،آيةالبقرةسورةانظر،الرجلحقوق

بدونكرامةولاحقيقةحريةهناكتكوقلنأنهالإدراككليدركالهديثالعصرفىوالإنسان

قرنًاعشرأربعةمنذالمرأةوأعطىالإسلامجاءوهكذاالأفرادلجميعالاقتماديةبالهقوقالاعتراف

منوصايةوبدونتشاء،كاتمتلكفيماوتتصرفتمتلكأنفىوالحقوزوجهاوالدهامنترثأنفىالحق

سورةمريثا"هنيئاْفكلوهنفساشعمنهعنلكمطبنفإننحلةصدقاتهنالنساءمروآتواأحد..

.4آيةالنساء

ممانصيبوللنساءاكتسبواممانصيبللرجالبعضعلىبعضكمبهادلهفضلماتتمنوا)ولا

32.آيةالنساءسورةعالما،شىءبكلكانادلهإنفضلهمنادلهواسألوااكتسبن

قلمماوالأقربونالوالدانتركممانصيبوللنساءوالأقربونالوالدانتركممانصيبمرللرجال

.7آيةالنساءسورةمفروضًاأنصيئاكثرأومنه

الإسلامفىالزواجبأنعلمًاالحريةمطلقولماللرجلتمامًامساويةالمرأةالإسلاميعتبرالزواجوفى

الزواجعلىوالمرأةالرجلالطرفينموافقةوبستوجب،والرجلالمرأةبينوقداستهأهميتهلهعقدًايمثل

وممدرحبهموضعوأنهالزوجهاوزميلةقرينةباْكاالمرأةالكريمالقرآنلناولصف.النكاحقبل

وسكينته.وسلامتهطمأنينته
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ذلكفىإن،ورحمةمودةبينكموجحلإليهالتسكنواأزواخاأنفسكممنلكمخلقأنآياته)ومن

21.آيةالرومسورةينفكرونألفوملاَيات

أقدامتحتالجنة"وأمميتهاالحضارىبدورهاومشيذاالمرأةلمركزتقديرًامايلى!محمدأعلنولقد

."الأمهات

فيمابينهماالإسلاميفرقولاالنطفةنفسمنوالمرأةالرجلاقهضلقوقدالمجتمعنصفالمرأةإن

وإنابتهما.والروحيةالاْخلاقيةبقدراتهايختص

الصةويقيمونالمنكرعنولنهونبالمعروفيأمرونبحضأولياءبعضهموالمؤمناتأوالمؤمنون

71.آيةالتوبةسورةصكيمأعزيزاقهإناللهسيرحمهمأولنكورسولهاقويطيعونالزكاةويؤتون

فالذينبعضمنبعضكمأوأنثىذكرامنمنكمعاملعملأضيعلاأقربهملمأفاستجاب

جناتولأدخلهمسيثانهمعنهملأكفرنوقتلواوقاتلواسبيلفىوأوذواديارهممنوأخرجواهاجروا

591.آيةعمرانآلسورةأالثوابحسنعندهواقهاقهعندمنئوائاالأنهارتحتهامنتجرى

ينوالصابروالصادقاتوالصادقينوالقائتاتوالقانتينوالمؤمناتوالمؤمنينوالمسلماتالمسلمين"إن

فروجهموالحافظينوالصائماتوالصائمينوالمتصدقاتوالمتصدقينوالخاشعاتوالخاشعينوالصابرات

.عظيمًاأوأجرًامغفرةلهماقهأعد.والذاكراتكثيرااقهوالذاكرينوالحافظات

35.آيةالأحزابسورة---

:قلراءلغا!-2

منيلزممااتخذالوقتنفسوفى،كمؤسسةالرقيئضربعلىعملدينأولالإسلاميعتبر

واعتبرأخوةوفىبعطفالرقيقبمعاملة!محمدسيدناأمر.عليهوالقفاءالرقلإلغاءخطوات

يملكهممنعانلةفىكأعضاءالرقيئيحاملأنأوصىكما،مسلمكلواجبمنلهمالحسنةالمباملة

فليطعمهعبدًالأحدكمكانفإذالكم%إخوان)الحبيدللبخارىالعتقكتابفىجاءوقدعبيذاوليسوا

حدثماوإذايطيقوكالاأعمالأفتحطوهمالحملفىعليهمتقسواولا.يلبسمماوليلبسهيأكلمما

أثراكهووما12-16الاَياتالبلدسورةفىوجاء.أعمالهمإنجازفىمساعدكمعليكموجبذلك

سورةفىوجاء،متربةذامسكيناأو،مقربةذايتيما،مسغبةذىيومفىإطعامأورقبةفك،العقبةما

الاَخرواليومباقهآمنمنالبرولكن،والمغربالم!ئرققبلوجوهكمتولواأنالبرإليسالبقرة

والسائلينالسبيلوابنوالمساكينواليتامىالقربىذوىحبهعلىالمالوآق،والنبيينوالكتابوالملائكة

والضراءالبأساءفىوالصابرينعاهدواإذابحهدهموالموفونالزكاةوآقىالصلاةوأقام،الرقابوفى

177.آيةالبقرةسورةأالمتقونهموأولئكصدقواالذينأولئكالبأسوحين

98.آيةالماندةسورة،رقبةتحريرأوكسومهمأو-أهليكمتطعمونماأوسطإمن

يتماساأأنقبلمنرقبةفتحريرقالوالمايحودونئمنسائهممنيظاهرون"والذين

-3آيةالمجادلةسورة
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221.آيةالبقرةسورةأعحبكم،ولومثركمنخيرمؤمنأولعبد

معتتعارضهىإذوتعاليمهالإسلامىالدينعنغريبةالعبيداسترقاقعادةأننجدهذاومن

فىجددعبيدأخذمممحمدحرمولقدالإنسانكرامةعلىالمحافطةومبدأالناسبينالمساواةمبدأ

:فقالقويةعبارة

استأجرورجلثمنه،وأكلحراباعورجلغدر،ثمبىأعطىرجل:القيامةيومخاصهمثلاثة

)البخارى(.أجر..يعطهولممنهفاستوفىأجيرًا

حقالسابقينأسيادهممالمنأجزهـاعطانهموتحريرهاالرقابياطلاقاقهأمرجاءثم

ملكتمماالكتابيبتنونهروالذين+الاَيةالنورسوؤفىجاءإذكريمةعي!ثةيعيشواأنيستطيعوا

علىفتياتكمتكرهواولاآتاكمالذىاقهمالمنوآتوهمخيراءفيهمعلمنمإنفكاتبوهمأيمانكم

غفورإكراههنبعدمناقهفإنيكرههنومنالدنياالحياةعرضلتبتفواحصناأردنإنالبغاء

رصيم".

لتحسينشيئايعملولمضيئايقللمالسلامعليهعيسىأنفنحدللرقيئالمسيحيةمعاملةعنأما

الزمنلالأنهذلكالرقأهـالغاءالرقابتحريرعلىحضرلاالمنكوبينالبؤساءهؤلاءحالة

+..الرقتى.أحواللإصلاحلهسنحتالزعةولا

السياسينه:المؤسسات-3

ءشتضرلمولكهاالثخصية.بالقيمأرسطووصفهلماإرشاداتبيضالمسيحيةجاءتلقد

نأالمسيحيةفىالسياسةعنالدينفهلنتيجةمنوكانعنهافسكت،السياسيةالقيمإلىإطلائا

الماكيافيلية.باسمنعرفهماأوالنربفيوالخداعالدهاءازدهر

نشاطاتهجميعقالإنسانيهايسترشدجامعةضاملةلإرشاداتأساسيةبقواعدأقفقدالإسلامأما

سببيكونوقدالحاص.أوالحامالمحالنطاقفىوالعلاقاتالنثاطاتهذهأكانتسواءهوعلاقاته

عليهايسيرقواعدوضعئانالأختامهوالإسلامبكونأنرأىعندماوتعالىسبحانهاقهأنذلك

الإرضاداتهذهمثلتقديمعنتاعستقدالسابقةالأديانوأنخاصةومعاملاتهتطورهفىالإنسان

العلافات:أخفعبأنالدولىوالسلامالاجتماعيةالعدالةعلىيؤكدالإسلامنجدناحيةفمن،الشاملة

الحميدةوالاْخلاقياتللدينأخضعها،المجالاتهذهفىالتصرفوطرقوالدرليةوالاقتصاديةالسياسية

نحوالدولةوواجباتالدرلةنحوللفردالأساسيةالواجباتتحديدطرتعنثمعليها،نصالق

تتبحهااباْنأوصىأساسيةمبادئالقرأنوضعوقدهالأخرىاللرلنحوالصرلةوواجباتالفرد

نأوبثرطعصرهاوعلروتلحاجياكاطبفانفسهاتطررأنفىالحريةمنحهامعالسكائيةالمجتمعات

.المبادئهنهنطاقداخلوفىللإسلامالأساسيةالمبادئعلىتطورهاصرحيقوم

ولاوتعالىهسبحانهقهالدولةسيادةأنالسياسىالنطامقالإسلامبهانادىالقالمبادئوأول

القرآنفىاقهبهأوصىمامعوروحهنصهفىيتنافىقانونايصدرأنبرلمانلأىأوصثرعلأىمجوز
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والناسالدولةوجنبالعدالةفىالمساواةعلىالاسلامأكدهكذابب.رسولهسنةفىجاءوماالحزيز،

دونقراراتاتخاذأو،الإسلاميةالمبادئمعتتمشىلاالقوالميولالنزواتوراءالاندفاعمغبة

مصالحوصان،الأغلبيةتعسفمنالأقلياتالإسلامحمىكذلكهوجانية،أوامرإصدارأو،دراسة

الاَية،عمرانآلسورةفىالكريمالقرآنفيقول.الحاكمةالاقتماديةالطبقةتسلطمنجميغاالناس

تثاءمنوتذلتشاء،منوتعزتشاء،ممنالملكوتنزعتشاء،منالملكتؤقى،الملكمالكاللهمأقل26

قديرأ.شىءكلعلىإنكالخيربيدك

.6آيةالزمرسورة"تصرفونفأفىهوإلاإلهلاالملل!لهربكمادله)ذلكم

918.آية،عمرانآلسورةقديرأشىءكلعلىوادلهوالأرضالسمواتملك)ود!ه

012.آيةالماندةسورة"فيهنوماوالأرضالسمواتملكإدته

16.آيةغافرسورةالقهار!الواحددتهاليومالملكإلمن

الحقوقنفسلهماددّه،وأمامالقانونأمامسواسيةالناسبهيعأن.الأساسيةالمبادئهذهوثاق

ماوإذا،الدولةرئيسحقللقائرن.الناسبهيعيخضعالإسلاميةالدولةوفى،الواجباتئفسوعليهم

إنزالفىالحقوللقاضىالقضاء،إلىيستدعيهأنلخصهحقنفسهالحاكمحققانونااًصداحترم

مذنب.أنهثبتماإذابهالحقوبة

أصغرحتى،الدولةملكأو،الجمهوريةرئاسةمنالعامةالوظائفبهيعأن،المبادئهذهوثالث

وأنهمالأمانةهذهفىتصرفاتهمعلىمجاسبهمادلهوأنيشغلهامنعنقفىأمانةهىفيها،منصب

الشعب.مصلحةدان!اوديدنهما!هكتابفىجاءمماتمرفاتممفىسلطانهميستمدون

آرانهموأخذ،الشعبنواباستثارةبعد،العامةالشنونفىالقراريتخذأنالمبادئهذهورابع

الاعتبار.بعين

آية،عمرانآلسورة،المتوكلينيحباللهإناللهعلىفتوكلعزمتفإذاالأمرفى)وشاورهم

سورة(ينفقونرزقناهموممابينهمشورىوأمرهمالملاةوأقاموالربهماستجابواإوالذين

38.آيةالشورى

عبدبينيفرقفلم،الإنسانبهايتمتعحقيقيةديمقراطيةأولحققالذىهوالاسلامأنوالواقع

ب!بب،إنسانعلىإنسانًاأوجنس،علىجنسًايميزولم،محكومولاحاكمولاوآخرمواطنوبينوحر،

ففسوعليهمالحقوقبنفسوشمتعون،سواسيةفجميمهم،أنثىأمكانذكراجنسهأوعقيدتهأولونه

.الواجبات

:امسماقتصاديات-!ا

كذهنتيجةالفردعليهيحمللادخلكليعتبرالإسلامنجدالاقتمادى،المجالإلىأتيناماوإذا
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"ما:حديثه!اتهرسولقاللقد،الحملشاْنمنرفعالذىهوفالإسلاممثروع،غيردخلا،وتعبه

15.-35البخارىيد."عملمنيأكلأنمنخيرقططحائاأحدأكل

88.آيةالكهفسورةالحسق،جزاءفلهصالحاوعملآمنمنوأماة

37.آيةسبأسورةعملوا!بماالضعفجزاءلهمفأولنكصالحاوعملآمنمنإلاة

15.آيةالجانيةوسورة46.آيةفصلتسورةفحليها"أساءومنفلنفسهصالهاعملهرمن

501.آيةالتوبةسورةأوالمؤمنونورسولهعملكماقهفسيرىاعملواهروقل

وأالخاصةالملكيةمجرمأنثونللإنسانالإنساناستغلالتحالىاقهحرمالاجتماعىالمجالوفى

القرآنويقولبا،والروالاكتنازالسوداء،السرقفىوالاتجارالاحتكارحرمولكنه،الخاصالمشروع

بأخهمذلكالمسهمنالشيطانيتخبطهالذىيقومكماإلايقومونلاالرباياْكلونإالذين:الكريم

سلفمافلهفانتهىربهمنموعظةجاءهفمنالربا،وحرمالبيعاقهوأحلبا.الرمثلالبيعإنماقالوا

ء275.آيةالبقرةسورةأخالدونفيهاهمالنارأصحابفأولثكعادومناقه،إلىوأمره

:الزكاة-5

الطبقيةالفروقمنليحدذلكالفقراءأجلمنالأغنياءمالرأسعلىضريبةالإسلاموفرض

يتمتعوسوف،لمعيشتهالاْساسيةالضروهـلاتعلىحضلسوففقيراكانمهمافرد،كلأنوليضن

القالحيراتأوالتبرعاتعنتختلفوهى،الزكاةهىالفريبةوهذ..الحياةفىلغيرهمساويةبفرص

أحلمنالمالإنفاقعلىوتكرارًامرازاحضقدالقرآنأنذلكإلىأضفهطواعيةالناسيخرجها

عنيمتنعمنوأن،إحسانهالإنسانيخرجأنيقضىالصادقالإيمانأنإلىذهببل،ينالآخررفاهية

الثروةتركيزعدمإلىفطنقدالإسلامأننرىوأخيرًا.يقبلهلناقهفإن.حقهمالفقراءإيتاء

قليلة.أيدفىتجميعهاوعدمالثروةتفتيتعلىيقومللوراثةنظائافاستحدث

الخير:رعملالتقوى-6

فىيكن!انثروكمأو،الاجتماعىمركزهمطريقعنالناسعلىالحكمبقوةالإسلامويرفض

منزلةباْنوينادى.الإنسانيةالحياةفىالاقتصادىالنشاطأميهإطلائايتجاهللاالوقتنفس

فالثروة..بثروتهالعيششظفالغيرعنوالتخفيفالإحسانأعمالفىبهيشاركبماتقدرالإنسان

عليهاحضلالقالثروةوأنالفقير،عنالحياةضراوةلتخفيفوسيلةولكنهاذاكا،حدفىغايةليست

عنعليهاحصلالذىالثرىللانساناقهمنأبانةأواقه،منهبةفهىتمائاملكهليستالانسان

وبالتالىفيه،يميشالذىالمجتمعيقدمهاالتىوالمعوناتالمساعداتطريقوعنهمواهبهتشغيليقطر

حقيدفعأنمجبكذلك،الثروةمنمكنتهالتى،الإمكانياتهذهوهبهالذىاللهحقيدفعأنمجب

للفقراءيقدمأنالثرىالرجلعلىوجبوبالتالىوالمحاوناتالتسهيلابلهقدمالذىالمجتمع
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،الثروةوراءسعيهفىالإنسانيفقدألايجبوذاكهذاوفوقالعيش،شظفعنهميخففماوالمحتانجين

العليا.والوجدانيةالأخلاقيةالقيم

الدولية:والعلاقاتالدينيةالحرية-7

أخضعكذلكالأفراد،لماأخضعالتىوالمعنويةالأخلاقيةالمبادئلنفسالدولةالإسلامأخضعلقد

دولةفىدولةتحكمأواستغلالمنعوبالتالى،والمعنوياتالأخلاقيةالمبادىلنفسالدوليةالعلاقات

العدالةناحيةومن،الإنسانلأخيهاستغلالهالفردعلىأنكركماآخر،شعبفىشعبأوأخرى

نجد،والطبقاتالطوائفبينوالعلاقاتالمختلفةالدينيةالشئونفىالمتبادلوالاحتراموالمساواة

بحريةالإسلامىللمجتمعبالنسبةينادىأنهنرىفمثلابها،وببشر،السماتبهذهيهتمالإسلام

نأدينيةبهاعةلأىفليسأحد،منتدخلدونالدينيةطقوسهامزاولةفىالدينيةوالجماعاتالأفراد

سبحانهويقول1!ادلهمعتقدات،منتعتقدهلمامزاولتهامنتحدأوأخرىجماعةعلىمعتقداتهاتفرض

256.آيةالبقرةسورة،الدينفىإكراههرلاالعزيز:قرآنهفىوتعالى

نأعلىينصفهوتسامحمجردليسالطوائفبينالدينيةالعلاقاتنحوالإسلامموقفأنوالواقع

اددَ،عندمن!محمدابهاأقالتىالرسالةجانبإلىبرسالاتهممحمدقبلأتوابمنحتماالمسلميؤمن

الشخصية،والمنافع،الزمنولكنأصلها،فىواحدةحملوهاالتىورسالاكممتساوينالرسلويعتبر

واتباعالخالقبوحدانيةتنادىللمؤمنينرابطةتكوينإلىالمسلمينيدعووالإسلاموبدلتها.شوهتها

الدولفىالأقلياتمنحفقد،تسامحدينوالإسلامالخمسةبالأركانوالتمسكالمستقيمالطريق

الدولأنحينفىمعتقداكم،مزاولةحريةوالهندوكين،والزورسترينواليهودكالمسيحيينالإسلامية

غيرآخردينايعتقدأوعليهايخرجأوالمسيحيةيخالفمنكلتحارب،قريبعهدحقكانتالمسيحية

مستعمراتها.فىالمسلميناضطهادإلىقليلةسنواتحتىعمدتبل.المسيحية

:الإسلامقالأخوة-8

خلقالذىوتعالىسبحانهفالته،الخالقوحدةعلىمترتبةوحدةوهىالبشر،بوحدةالإسلامينادى

الأجناسبينيفرقلاوأنه،رزقهكلاوأعطىوالأسمروالاْصفرالأسودوخلئرزقًاوأعطاهالأبيض

)كانواحدةأمةالبشرجميعأنذلكمننفهمأننستطيعوبالتالىالثقافات،أوالمللأوالألوانأو

الناسبينليحكمبالهقالكتابمعهموأنزلومنذرينمبشرينالنبيينادلهلحبعثواحد.أمةالناس

ادلهفهدى،بينهمبغئاالبيناتجاءتهممابعدمنأوتوهالذينإلافيهاختلفومافيه،اختلفوافي!

آيةالبقرةسورة9مستقيمعراطإلىيشاءمنيهدىوادلهبإذنهالحقمنفيهاختلفوالماآمنواالذين

.213

وأاللونأوالقوميةأوالجنسعلىيقومتقييماالأمةأوالإنسانتقييمالرفضكلالإسلامولرفض

الذىالوحيدالمعياروتقواهالفردوصلاحيةالاستقامةأنويرىصحيحةغيرالمعاييرهذهويعتبر.اللغة

آخر.علىفردااللهبهبفضل
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ادلهعندْأكرمكمإنلتعارفواوقبائلشعوئاوجحلناكموأنثىذكرمنخلقناكمإفاالناسمريأيها

13.آيةالحجراتسورةخبير،عليمادلهإنأتقاكم

أعجمى،علىففللعربىليس:فقالالوداعحجةفىالاَيةهذهظمحمدفسر"وقد

أسود،علىففللأبيضولا،أبيضعلىفضللأسودولاعرب.علىفضللأعجسولا

.والتقوىالنظيفةوالحياةالاستقامةهوادلهعندالشرففمعيار"بالتقوىإلا

فيماوالتحاطفوالناساللهمحبةعلىوجعلهمإخوةمهموجعلالبثرمننحلوقاتهاللهوحدوقد

بينهم.

والفروضالدينيةالاْركانأنكما،السياسيةأوالجغرافيةالهدودعندتقفلاالإسلاميةوالأخوة

وبرسولهالأحد.الواحدبالالهوالاعترافوالحجوالصوموالزكاةالملاةمثلالاسلامبهاجاءالتى

المجتع.طوانفبهيعبينوساوت،المؤمنينشعوروحدتقدبي،محمد

قلوبكم،بينفألفأعداةكنتمإذعليكماقنعمةواذكرواتفرقواولاجميحااللهبحبل)واعتصوا

لعلكمآياتهلكمادلهيبينكذلكمنهافأنقذكمالنارمنحفرةشفاعلىوكنتمإخوانًا،بنعمتهوفأصبحتم

301.آيةعمرانآلسورةخهتدون،

منالكثيربالمثلتناولبل،الدينيةالإرضاداتعلىيقتصرلمالإسلامأننرىهذاومن

محمدظأكملوقدذلك،عنصمتتالمسيحيةأنحينفى،الإنسانيةالعلاقاتتمسالتىالموضوعات

محمدورسالةعيسىبهأقىالذىالدينهوالإسلاميكونوبالتالى،عيسىيتمهبأنالزمنيسمحلمما

يغيرأنيمكنولابعيسىبعثكمابالحقمحمذابعثادلهلأن،السلامعليهعيسىرسالةتتنمن

بهانادىالقوالاْخلاقياتالقيمالحياةإلىأعادوالإسلامتغيير.أوتحديلكلعنمنزهفهوتعاليمه

وبحض،بعفهمالأفرادبينوالحلاقات،الإنسانيةالتصرقاتنواحىجميعشملأنهكماالأوانلالرسل

وبعض.بحضهاالدولوبينوالعكسوالدولةالاْفرادوبين

معفقطيتجاوبلاوهوالث!اردةالخرافإنقاذلمجرديأتولم،عالمىدينهوالإسلامأنوالخلاصة

وهوالإليةالذاتعنبحثهافىللفردالوجدانيةالمشاعرمعبلمعانيها،أوسعفىالحياةمتطلبات

وشاملةرفيحةقواعدأيفالنايقدمبل،الطبيعةوراءفيماالآفاقعنمنزئاتصورًافحسبلنايقدملا

ذلكوغير،وعمليةعادلةسياسيةومذاهبسليئااقتصادئاونظائا،والاجتماعيةالفرديةللعلاقات

كلية،قواعدجنباتهبينيفم،متكاملشاملكوفىنظامبل،المنعزلالمفردبالنجمليسوالإسلامكثير،

.الحياةهذهفىطريقهمفىالكلبهيهتدىونورًا
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الفصملاُقىل!

برئاباإنجيل

8091.عامفىالعربيةاللغةإلى)برنابا(باسمالمعروفالإنجيل،سعادةخليلالدكتورترجم

مطبعةصاحبرضارشيدمحمدالسيد/ونثرهبطبعهوقام،بالإنجليزيةنسخةعننقلأمرة،ولاْول

الحطفيهحاولبمقاللتربهتهسعادةخليلالدكتوروقدم،السنةنفسوفى،المطبعةهذهنفقةوعلىالمنار

مثلذلكفىمثلهإنسانًا،كانبلإلها،يكنلمعيسىأنإلىأشارلأنه،وسيلةبكلالإنجيلهذامن

كالرسوليولدأنقبل،صراحةظادلهرسول)محمد(اسمعنأعلنأنهذلكإلىأضفالبشر،باقى

ثم،بالإيطاليةمنهنسخةوجدتالذىالإنجيلهذاأنولاشك،والرسلالأنبياءأوكخاتمالأعظم

،تكونأنيجبوكيف،للحياةوفهمتعميقوفيهفلسفةفيهالاْناجيل،أعرقهوالإنجليزيةإلىترجمت

إلىالمنسوبالإنجيلهذاأنشكولا،الأناجيلباقىفىنجدهاالتىوالطلاسمالألغازعننأىأنهثم

الدكتورنجدالمنطلقهذاومن،المسيحيةفىشديداضطرابإلىلاْدى،الكنيسةبهأخذتلوبرنابا،

لهكمؤلفين،للعربيميلونأئاسإلىومرة،العربإلىمرةالإنجيلهذايسندأنمجاولسعادةخليل

تكلمالذىالإنجيلهذافىالقراءيشككأنغرضهكلفكان،أسمائهمعنأفصحقديكنلموان

.عديدةبسنواتيولدأنقبل)محمديكث(عن

للغلافوصفهفىفنجدهبرنابا،إنجيلوجودفىللتشكيكصفحة13سعادةخليلالدكتورأفرد

إنماالغلافعلىالشرقيةأوالعربيةالأشكالأنروعنافىيلقىأنمجاول.الإنجيلهذابهجئدالذى

الإنجيلمضمونعلىالحكمفىوزخرفتهالغلافيدخلكيفندرىلاونحنعربىمؤلفهأنعلىتدل

شرقية،بأنهاسعادةخليلالدكتوريصفهاأشكالأاستخدمإيطالىبتجليدهقامالذىفالرجل،نفسه

هذاتأكيدهوفىالاْقل،علىمسلمأومسلمعرببالمثلالإنجيلكاتبأنيؤكدأنمجاولوبالتالى

ذلكفىوالبندقيةالقسطنطينيةبينعقدت،اتفاقيةعلىوجدقدتقريئاالرسمنفسإنيقوليالزعم

لنونحنعربخطهقدالإنجيلأنيؤكددليلًاقولهحدعلى""المتماثلالنقشمنمتخذاالعهد،

تعليقًا.مناتستحقولاتافهةلأنهاتفنيدإلىتحتاجلافهى.الترهاتهذهمثلإلىنتدق

شرقى،بنقشوالمحلىوالمجلدالإيطالىالنصعليهكتبالذىالورقأنسعادةالدكتورينكرولا

البندقية،اختار!االتىالعلامةوهىسفينةمرساةهينةعلىوكانتالمائيةالملامةبدليلإيطالىورقهو

جنسيةعلىنحكموكيفالإيطاليةوالتربهةمالناثمبها،المصنوعالورقعلىلتضعهاكلهاإيطاليابل

الذىالعبرىأوالسرياقالأصلعننبحثلاولماذاالورقأوالغلافرسمطريقةمنالمؤلف

جميعًا،أنهانعلملاْنناالاْناجيل،منبإنجيلخهتملاكمسلمينونحن،الإيطاليةالنسخةعنهترجمت
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المسيحالسيدلتبجيلالأفرادمنعددكتبهاسير،اختلفتأموقواعدهالاسلامتعاليممعاتفقتسواء

تقومسقيمةمحاولةنفندأنيهمناوالذىالسماء،منانزلتكتبًاوليس!تسيرتهوتسجيلالسلامعليه

كاتبأنعلىيدل،شرقيةنقوشهيئةعلىكانوالذىإيطاليافىحدثالذىالتجليدبأنالزعمعلى

الأناجيلمنبرناباإنجيلكان.للإسلاممواليأأومسلماأو،للعربموالهاًأوبثاعركانالإنجيلهذا

رسالةأنحينفىم،294عامالأولجلاسيوسأصدرهالذىالبابوىللأمرطبقًاتداوالاالمحرم

911بالتحريمهذابعدأوسنةبأربحينمولدهبحدأىم،611عاميك!ه)محمد(علىنزلتالإسلام

)بمحمد(بشرقدعيسىأنإلىأشارالذىالإنجيلبهذاصلةعربىلأىبكونلاوبالتالىسنة

الوقتذلكفىالعربأنذلكإلىأضفسنة97ب)محمد(مولدقبلأىمعزلُّاأوأركونًاأوفارقليطًا

القراء،نفوسفىوالاضطرابالبلبلةيثيرأنسعادةخليلالدكتورمجاولثمالاْميين،منأمةكانوا

الإبطاليةالنسخةعنهتربهتالذىالاْصلنفسعنبالأسبانيةالإنجيلالذاتربهةوجودإلىفيثير

الأَسبانيةالتربهةإنويقولمحالمه،ودرستآثارهطمستقدالأسباقالنصأنفيعلن،يتراجعولكنه

سحادةالدكتوروبشيرالإنجليزالأساتذةبعضأقوالحسبعلىالإيطاليةالترجمةمعمتطابقةكانت

هدلىمنهلم،الدكتورمنالأسباقالنصاقترضقدسايل،المدعوالإنجليزىالمستثرقأنإلىهنا

أساتذةأحد،هاوسمنكوكانسايل،الدكتورمن،هاوسمنكالدكتورأخذهثمهاميشابر،أعمالمن

إلى1784سنةالأصلمعالترجمةرفعثم،الإنجليزيةإلىبنقلهوقامولس!ءولكابأكسفورد،3ء48ءلاقه

جميعفىسعادةخليلإدعاءيؤبدمانجدلمإنناوالواقع،البارزينالأساتذةأحد،هوايتالدكتور

منالفقراتهذهتر-جمةباْنسحادة،خليلالدكتوروبدعىهذاأيدبناتحتوقعتالتىالمعاجم

الذى،الخائنيهوذاقصةعدافيماالايطاليةعنمثيلاتهاتربهةمعيتطابقإنما،الإنجليزيةإلىسبانيةالاً

المسيحأنإلىوالإيطاليةالأسبانيةالنسختانأشارتكماالمسيحعلىليقبضالرومانيةالقواتمعأق

إليهم،فجرىنائمينفيهاتلاميذهكانالتىالغرفةبجانببستانفىتعالىدتهيصلىالوقتذلكفىكان

إلىالنافذةمنواحتملوهالملائكةمنعددفدخلينقذهأنتعالىالهّابتهلبهمحدتًاالخطررأىولما

استيقظولماتمامًا،كالمسيحفاْصبح،وصوتهصورتهادلهغيّرالغرفةالخائنيهوذادخلفلماالسماء،

والنصالِإبطالىالنصبين،هوايتالدكتوروجدهالذىالخلافوكلالمسيحأنهفىيشكوالمالتلاميذ

نأأيفاذكرتالتىالأسبانيةالروابةحدعلى،الغرفةفىالتلاميذبينمنيكنلمبطرسأنالأسباق،

إلىالإيطاليةالنسخةأشارتحينفى،عزرائيلالسماءإلىعيسىاحتملواالذينالملائكةبينمن

معتمامًامتفقةالِإيطاليةالنسخةأن،هوايتالدكتوريؤكدالخلافهذاعداوفيما،إسرافيلأوأوريل

قدالأسبانيةالنسخةأنسحادةالدكتوروبستنتجطفيفةتعبيراتبعضعدافيماالاْسبانيةالترجمة

يكونوالمالمسلمبنبأنعلماالحرندىمصطفىاسمهالاسبانالمسلمينأحدبقلمالإيطاليةعنتربهت

قالهبماذلكونحلطم،611عامإلاظهورهيبدألمالإسلاموأنإيطالياأوأسبانياإلىوصلواقد

وممهالإبريناوس،رسائلعلىعثرأنهوكيف.الإيطاليةالنسخةعلىعثورهقصةعنفرامينو.الراهب

الأمربرناباإنجيلإلىالتنديدهذافىاستندإيريناوس،أنوكيف،الرسولببولصفيهاينددرسالة

حيثالخامس،اسكتسالباجامكتبةفىالاْياممنيومفىكانحتىالإنجيلهذاعنيبحثجعلهالذى
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رواهاالقصةهذهأنسعادةظيلهـلدعىهالإسلامواعتنقبهاوتأثرمعه،وأخذهاعليهاعثر

اندثرتبعدهومن.هوايتالاْستاذرواهاوعنهالمفقودةالاْسبانيةالنسخةمقدمةفىسايل،المستثرق

النسخةكانتإذافيماالبحثإلىسعادة،خليلالدكتوروسنتقلغريئا(،هذا)أليسالاْسبانيةالنسخة

يستطيعلاولكنهفيينا،فىالاَنالموجودةالنسخةهىاسكتس،البابامكمبةمنفرامينو،أخذهاالتى

القرنإنتاجمنإنهعليهكتبتالذىالورقنوعمناستنبطقدكانوإنرأى،علىرأئايرجحأن

بعضوجود،المذهبالمسيحى،الجنسيةاللبناق،سعادةالدكتورالمترجمأثاروقدعشر،السادس

بلرجةالعربيةيعرفونالناسمنعددكتبهاالتعليقاتهذهأنإلىوينتهىالموامش،علىتعليقات

فىالموجودةالنسخةأنذلكمنهـستنبطالمامش،فىالموجودالتعليقحسب،ضعيفةبدرجةأو،جيدة

فىالموجودةالنسخةوأن،ضعيفاستنباطوهوالأصليةالنسخةغيرأخرىنسخةعننقلتقدفيينا،

ماْخوذبرنابا،إنجيلوأنتوسكانيةاصطلاحاتبعضبهاأخرىإيطاليةنسخةعنمنسوخةفيينا

هذافىجاءبمادانتىالشاعرأعمالسعادةالدكتورهـلقارن،القديمةاليونانيةأىاللاتينيةمنأعلأ

تسعإلىالسمواتتقسيمثم،درجاتسبعإلىالناروتقسيمهوالنار،الجنةوصفهخاصةالإنجيل

تأثرقدالإنجيلهذاكاتبأنإلىذلكمنوينتقلالعاشرالمستوىفىالجنةبعدهاوتأقسماوات

هودانتىيكونبالاَخرتاْثرقدأحذكانلىانبقروندانتىقبلوجدالإنجيلهذاأنناسيابدانتى

نأعلىدانتى،بهجاءع!ايختلفبرنابا،إنجيلفىوالنارالجنةوصفبأنعلما.الإنجيلبهذاتاْثرالذى

الدكتورويدعى،الإغريقعندالحينذلكفىمعروفًاكانماإلىأميلبرنابا،فىجاءالذىالوصف

ينسبوئهعربىإنجيللديهمكانالمسلمينأن،هوايتالدكتوروهو،المستشرقينأحدلسانعلى،سعادة

يتراجعثمالرسميةالأربعةالاْناجيليباينأسلوبعلىالمسيحتاريخيروىوفيهبرنابا،القديسإلى

عربيةنسخةتوجدولا.السماعطريقعنكانالشأن،هذافىهوايتد.إليهذهبمابأنويعترف

نأروعنافىيلقىأن،سعادةالدكتوريثيرهاالقالبلبلةهذهمنوالغرضقط،المذكورللإنجيل

برنابالإنجيلعربأصلبوجوالقانلةبالاشاعةالاعتقادإلىيميلإنهيقولإذمزور،برناباأنجيل

الإنجيلهذافىجاءممابثىءيستشهدوالمالأقطاربهيعفىالمسلمينأن،سعادةالدكتورنسىوقد

لهيردلمأنهعلىفضلًاالرسميةالأربعةالأناجيلمنالقرآنفىوردماالىيكونماأميلأنهبرغم

المستشرقونأوالمعاجمأوالعرببهعهاالتىتلكسواء،القديمةالعربيةالكتبفهارسفىإطلاقًاذكر

برناباإنجيللكاتبأنفيقولالقارئعلىاعتقادهيفرضأن،سعادةالدكتوريريدثم.بونوالمستعر

وينسىالقرآنلآياتمعنويةأوحرفيةتربهةتكونأنتكادفقراتهمنالكثيرأنحتى،بالقرآنإلمامًا،

منسنةأربعينبعدعليهالرسالةنزولبتاريخناهيك!محمدسيدناولادةقبلوجدالإنجيلهذاأن

الأحاديثمعيتفقالإنجيلهذافىجاءمماالكثيربأندعواهإلىجد"لاننظرألاومجبهذا،ولادته

بتحريفبعدفيمااللاهوتأساتذةبهاعترفبمايعترفأنبهالاْرلىوكان،القرآنيةوالآيات،النبوية

يحققوها.أنكاتبوهاابتغىلأغراضكتبتوأنها،الأربعةالأناجيل

معمادتهمنالكتيرفىيتفقأنهمنالرغمعلىالإنجيلهذافىجاءبماجهتمونلاوالمسلمون
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ذلكفىبماالرسميةوغيرالرسميةالأناجيلأنيرونوهم،والسنةالقرآنعلىترتكزإسلاميةمفاهيم

أناسكتبهاإنما،المسيحأيامتكتبلمإنهابلكتابتها،فىالناسمنكبيرعددشاركقدبرنابا،إنجيل

الرسالةنزولبعدسنة85إلى04بينماالفترةفىأىمولدهبعدسنة115-07مابينالفترةفى

.السلامعليهالمسعللسيدسيرإلأالأناجيلهذهومارصيله،منسنة82إلى37بعدأوعليه

يهودىأنهويعلنيعودإذالأصلعربىالإئجيلهذاكاتببأنالادعاءفى،سعادةالدكتورهـشخبط

منالحطهو،سعادةالدكتورإليهيهدفماوكل،الأناجيلودراستهتنصرهبعدالإسلاماعتنقالأصل

،الختانوجوبعنتحدثقدبرنابا،إنجيلأنإلىأشارأنهحتى،الإسفافدرجةإلىبرنابا،إنجيل

فإنهمالنصرانيةومنهاالمحليةللعقائديتعرضوااالاْمرأولفىكانواوإنالأندلسفىالمسلمينوأن

ذكروعلى،تاريخىكتابأىفىالدعوىهذهيؤيدمانجدولم،الختانعلىبعدفيماالناسأجبروا

نفسهعيسىأن،الختاننبذواقدالمسيحيينأنمنسعادةالدكتوريدعيهماأنإلىهنانثيرالختان

عيسىجاءالتىاليهوديةفىأساسىركنالختانأنإذ،التوراةفىالأصيلةمؤكداًالعاداتختنقدكان

بينالتوفيقحاولالذىبولسيدعلىإلاالمسيحيونمنهيتحللولموتأكيدها،لبعثهاالسلامعليه

على،السلامعليهعيسىدينفىالدخولعلىيقبلواحتى،المسيحيةوبينيتختنرنالذينالوثنيين

وتعالى.سبحانهوربهإبراهيمبينالعهدهوكانالختانأنمنالرغم

أرسطاطاليسفلسفةمنضربالإنجيلهذافلسفةإن،فيقولذلكبعد،سعادةالدكتورولعود

الإنجيلهذاكاتبأنعلىدعواهمنيستدلثم،الوسطىالقرونأوائلفىأوربافىشائعةكانتالق

،اليهودىأصلهكذاالإسلامىأوالعربأصلهوشحقط،الوسطىالقرونفىالغربنوابغمنرجل

محاولابرنابا،إنجيلأصلفىوالتشككالبلبلةلنشرجهدهكلبذلسعادةخليلالدكتورآنشكولا

الإنجيلهذاأنليثبتالوسطىالقرونعلىمرةلاْولظهورهيقصروأنالمببيح،أيامإلىيرجعهألا

ىأصحيخاذلككانولو،ميلادية294عامجلاسيوسالباباحرمهالذىالإنجيلوليسحديثًا،كتب

،-القديمالعهدإلىالأموربعضإسنادأخطاءفىوقعلماالوسطىالقرونمواليدمنالإنجيلكاتبأن

.دانيالكتابإلىوحجى،هوشعقصةيعزوأنأو

موضع،منأكنرفى!)محمد(اسمذكرأنهبرنابا،إنجيلعلىسعادةخليلالدكتورهـلأخذ

وجدبرناباإنجيلأنويتجاهلمعتنقيه،منوكان،الإسلامظهوربعدوجدقدكانكاتبهأنواستنتج

قدادلهأنمنالقرآنقجاءماويتناسىحرقهاتقررالقالاْناجيلمنكانوإنهمحمدولادةقبل

اسمهبعدىمنيأقبرسولهرومبثراالسلامعليهعيسىلسانوعلىمولدهقبل)باْحمد(بشر

ليؤكدجاءأنهمعلنا،إسرائيلبنىفىيخطبعيسىقامعندماوذلك6.آيةالصفسورةأحمد.."

الرسولوصفأننجد157الآيةالأعرافسورةوفى،وتعالىسبحانهاللهرسلبآخرويبشر،التوراة

من18الفقرةبحثناعندماالأوصافهذهإلىوأشرنا،والإنجيلالتوراةفىجاءقدالأمىالنبى

فى)محمد(بابانظر،والإنجيلالتوارةمنأخرىفقراتمنوغيرهاالتثنيةسفرمن18الإصحاح

الطيباتلممهـمحلالمنكرعنوينهاهمبالمعروفليأمرهمالاْمىالنبىهذاجاءلقد،والإنجيلالتوراة
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ميلالأنفسهمأحلوهاالقالخبائثعليهمهـمحرم،وقسوتهمعنادهمبسببعليهمحرمتقدكانتالتى

والإنجيلالتوراةفىعندهممكتوبًامجدونهالذىالأمىالنبىالرسوليتبعونالذينةأهوانهم.مع

إصرهمعنهمويضعالخبائث،عليهمهـمحرم.الطيباتلممويحلالمنكر،عنوينهاهمبالمعروفيأمرهم

همأولئكمعهأنزلالذىالنورواتبعواونصرؤوعزروهبهآمنوافالذينعليهمكانتالقوالأغلال

الكناياتحدعندتقفلاش)بمحمد(البشارةأنوالواقع157.آيةالأعرافسورة،المفلحون

قدالإيطاليةإلىبرنابامترجميكونأنإطلائااستبعدولا،الإعلانحدإلىوصلتبلوالإشارات

وقبلمحمدولادةقبلتمتالترجمةوإنخاصةعنهترجمالذىالاْعلفىفحلا!)محمد(اسموجد

لمغيرهمأوالعربأنعلىالسيرةوتدلنا.الأقلعلىقرنينأوونصفقرنبنحوالإسلامظهور

إليهيشيرحقشانفااسمهيكنفلمءوالسلامالصلاةعليهنبيناولادةقبلش)محمد(اسميستخدموا

المترجمين.منمترجم

التالية:الحقانئإلىنشيروأخيرًا

.م175سنة3!(محمد)ولد-1

م.611سنةالكريمبالقرآنش)محمد(علىالوحىنزل-2

بحرهفىالأناجيلاعدمثمم294عامالبابوىالعرئرعلىجلسجلاسيوسالباباأن-3

.سنوات

برنابا.انجيلمنهاانجيلا.27باعدامأمرجلاسيوسالباباأن-4

ينادىكانلأنه335صوالىاغتيلالذىأريوسالمطرانرسمشهدتالقسطنطينيةكنيسةأن-5

بالوصدائية.

وأنهبادتهيوحدكان678سنةإلى625سنةمنالبابويةتولىالذىالاْولهنورياسالباباأن-6

بالتوحيد.لمناداته682سنةأعدم

:تقولالحقانئهذهولشرح

ولكنهإلهاليسالمسيحبأنينادىكانالمولد،الليبىأريوسالقسيسأنإلىقبلمن)،أشرنا

وكانلوشيا،الاسقفانطاكياأرشيدوقعلىتتلمذقدالقسيسهذاوكان،ادلهنحلوقاتمننحلوق

311،-003عامفىالإسكنلريةكنيسةعلىمطرانًاأريوسرسمقدالإسكندريةبطريرقبطرس

وثيقةصلةعلىكانالذىنيكوميديابأسقفأريوسعقيدتهفاستعانسلامةفىيطعنأنحاولثم

لسونياس.وزوجالأولقنسطنطينالإمبراطورشقيقةقنسطنطينةبالأميرة

باستنكارقنسطنطينةباباالاْولالإسكندرالباباقساوسةمنطائفةقامت322عامسبتمبروفى

وقبلبينهمفيماهدنةعقدعلىأريوسأتباعمعفلسطينأساقفةاتفقالرقتنفسوفى،أريوستعاليم

السنةمنسبتمبرفىالإسكندرالباباألغاهافقدطويلا،تستمرلمولكنهااالدنةهذهالقسطنطينيةبابا

التالية.
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،كبيرةكانت-القنسطنطينيةفىالباباقوةولكنللتدخلالإمبراطوراضطر325عامنوفمبروفى

واضطر،الكنيسةمنأريوسبحرمانأنطاكيافىالقساوسةمجلسأمرأن325عامفىحدثفقد

تعاليمواستنكرنيقيا،بمدينة326مايو02فىللاجتماعالقساوسةمجلساستدعاءإلىالإمبراطور

تعاليمهنشرفىاستمرولكنه*لاولقىا،إلىأريوسنفىوبالتالى،الوحدانيةعلىالقانمةأريوس

أدركأن332عامفىوحدثالوحدانيةإلىسادكاتحويلمنوتمكنالوصدانية،علىالقاثمة

الأخيرولكن.إياهطالبًاأهـدوسإلىفأرسلومؤامراتها،الكنيسةمناوراتقنسطنطينالإمبراطور

أريوسفذهب،طلبهالإمبراطوركرر335عاموفى،فيقتلوهالإمبراطورلطلبيستجيبأنخشى

إلىأريوسأقولما،اعتبارهيردالبابوىالمجلسقاموبالفعل،التحقيقإعادةطالئانيكوميدياإلى

غيله.القساوسةقتلهالبابويةالكنيسةفىمنصبهليتولىالقسطنطينية

الأمر،يطانيةالبربالموسوعةالثاقالمجلدمن104الصفحةفىتجدونهأريوسعنإليهأشرتوما

وبالتالى،الأقلعلىسنةبمانةالأولجلاسيوسمجلسأنقبلمنتشراكانالتوحيدأنعلىيدلالذى

نأذلكإلىأضفناإذاثمبرنابا،إنجيلطبعًاومنها،الوحدانيةتؤكدأناجيلوجودنستنتجأننستطيع

منكان638إلى625منالبابويةتولىوالذى682عامفىماتالذىالاْولهنورياسالبابا

بأننجزمأننستطيععشر،الهادىالمجلد663صالبريطانيةالمعارفدانرةفىجاءكما،الموحدين

اعتناقوأن،الأولجلاسيوسبعدأى،التاريخهذاحتىالقنسطنطينةكنيسةفىاستمرتالوحدانية

مقنعةلاهوتيةنصوصوجودعلىدليل،الكنيسةفىمنزلةأرفعيشغلونوهمالتوحيدمبدأالناسهؤلاء

منبقرار682عامالأولهنورياسإعدامأنوالواقع.السلامعليهعيسىرسالةهوالتوحيدبأن

جميعٍتكونوبالتالى،الوقتذلكفىالموحدينلارهابسلاحًاكانالقنسطنطينيةفىالكنيسةمجلس

معترفاالتوحيدكانفقدلها،أساسلاضعفهابرغمبرناباإنجيلبمثاْن،سعادةخليلالدكتورحجج

.للمكابرةداعىولاجلاسيوسالباباوبعدقبلبه

الأربعةوالأناجيلبرنابابينالخلاف

أساسياتأهمفى،ومرقصويوحنا،ولوقا،متىّ،إلىالمنسوبةالرسميةالاْناجيلبرناباإنجيلباين

نية:النصرا

.السلامعليهعيسىألوهيةبرناباأنكر-1

وتعالى.سبحافهدتهعيسىبنوةبرناباأنكر-2

عزمقدإبراهيمكانالذىالابنأنأى.لإسحاقوليسلإسماعيلكانتالفديةأنبرنابايقرر-3

.بإسحاقوليسبإسماعيلكانالموعدوأن،إسحاقلاإسماعيلهوإنمادتهذبيحةتقديمهعلى

)عيسى(.ليسالمنتظرالمسيحأنبرنابايقرر-4
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فىمراراوالسلامالصلاةعليه)محمد(اسم294عامفىالكنيسةحرمتهالذىبرناباإنجيليكرر

الانورمنباْحرفالجنةبابفوقسطرقداسمهوإن،ادلهرسولإنهوقال،متكررةإصحاحات

(.ادلهرسولمحمدادلهإلاإله

إنا)وقولهم،وشكلهصوتهادلهغيرأنبعدالخاننيهوذاهوإنماصلبالذىأنبرناباإنجيلأكد

الذينوإنالم،شبهولكن،صلبوهوما،قتلوهوماادلهرسولمريمبنعيسىالمسيحقتلنا

آيةالنساءسورةيقينا!قتلوهوماالظنإتباعإلاعلممنبهلهممامنهشكلفىفيهاختلفوا

.157

الذينالملانكةهموعزرانيل)أوريل(رإسراقيل)ميخائيل(،ميكائيلأنبرناباإنجيليقرر

السماء.إلىعيسىرفعوا

برنابا:إنجيلكتابةأسباب

وهى:الانجيلهذامقدمةفىوردتلاْسبابإنجيلهبكتابةبرناباقام

تعاليمهوافتقدوا،الناسافتقدهوبالتالى،السلامعليه()عيسىإليهرفعقدوتعالىسبحانهادلهأن-1

إلىالناسأقربسجلهاتعاليمهالناسينسىلاحق،موعظتهوحلو،عقلهورجاحة،الدينية

.اليهودىوللشعبلهمرجعًالتكونذاكرتهمنالسلامعليه)عمسى(

فسادمعتستوىدرجةإلىتبجيلهفىأتباعهوإمعان،المسيحتعاليمعناليهودمنعددارتداد-2

بادته.الأشراكإلىليصلالتبجيلمستوىرفعأو،الوقتذلكفىيعيشونكانواالذيناليهود

وتعالى.سبحانهدتهإبراهيمقطعهالذىالعهدوهى،الختانعادةعنالخروج-3

المسيح.تعاليمجهددبشكلالنجساللحمإباحة-4

منأرادوامتيازاتتجاوزاتومن،المسيحىالدينفىوتجديفأخطاءمنبولسنشرهماتصحيح-5

بالتجاوزبالقدسالقساوسةمنبهاعةإقناعفىنجحقدكانأنهخاصةانوثنيينإرضاءورائها

يطوعأنورفضبرنابا،عارضمحينفىالوثنيينبينالمسيحيةينشرحتى،المسيحتعاليمعن

الوثنيين.هؤلاءلجذبالعقيدة

ضدالحجةمنهويستمدونإيمانهمفىليعينهمأيديهمبينإنجيلهبوضعالمؤمنينإيمانعلىالمحافظة-6

معارضيهم.

منأتاهماأمامإله،شبهإنهيقولونالناسراحعندما،المسيحأيامفىشاعقدكانمانفى-7

فىالماإيكنلمالسلامعليهعيسىأنمنبرناباتأكيدونجدوالاْبرص،للأكمهوإبراءللموق،حياءاٍ

كسانرإنسانالمسيحأنتأكيدهثم،إنجيلهمن47.48.75.601.701.913،141.إصحاحات

بحدود.مجدهجسددتهيكونوكيفدته،خادمإلأهووماالناس
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التلميذوأن112إصحاحهفىجاءكاالصحيح،التفسيروتفسيرهاالمسيحصلبشكلةتفسير-8

حقوصوتههيئتهمنيغيرسوفاقهلاْن،باسمهيقتلسوفالنقود.منقطعةبثلاثينباعهالذى

نفسه.المسيحهوالخائنهذاأنالجميعيظن

!السلامعليهعيسىوأنخاصةورسالتهعيسىمواعظللناسليحفظإنجيلهبرناباكتبلقد

فكتبوا،تلاميذهمنعددعلىنزلالوحى.بأنتدعىولكنهاالكنيسةتسلمذلكوفىقط،إنجيلايكتب

شائعة،الاْناجيلكتابةعادةوكانتالوحى،بأمربللدنهم.منليسكتبوهماوباْن.أناجيلمنعددا

إذالثاوفيلس،كلامهوجهعندما،إليهالمنسوبالانجيلكتابتهسبببينقدلوقاأنذلكعلىومثلنا

وأنه،العقيدةأمورتتناولقصصأوتقاريركتابةتولواقدكثيرينأنإنجيلهوضعفىالسببإنقال

حقيقةثاوفيلسيعرفحق،البدايةمنذأشياءمنخبرهماأيضاهويكتبأنالاْصلحمنوجد

نأوالواقع،ذاكرتهوحىمنكتبماكتبوأنهالإلهاموحىيستبعدلوقانجدوبالتالىالحقيدة.

-إذالوثنيةإلىأقربفهوعقليصدقهلاأمرالأناجيلكاتبهوالوحىأنمنالكنيسةإليهذهبتما

مرتبةفىيضعهمالأناجيلكتْابعلىالوحىبنزوليعترفمنوكلنبى،علىإلالاينزلالوحىأن

علىأملىالذىهوالوحىكانإذاإنجيلا017منأكئرأحرقوافلماذاكذلكالأمركانوإذاالاْنبياء.

؟كتبوهماكعابها

انظرالسماءمنماندةوإنزالوبنوته،المسيحألوهيةبتكذيبالإهتمامكلبرنابااهتموقد

بحججالمسيحصلبدعوىبرنابايفندثم52750.49.601.701.913،141.الإعحاحات

المسيحباسميقتلسوفالمسيحباعمنأنعلىأكدتوالتىإنجيلهمن112الإصحاحفىوردت

ذكرنا.كما

النصلارسالإستعدادعلىنحنالقارئيطمننوحتى،نفسهبرناباإنجيلإلىفنتقلوالآن

مرةالإنجيلهذانشرمنالغرضيساءلاحقبا!وامئ!التعليقفىالامجازمعيشاءلمنالانجليزى

العربية.باللغةأخرى

http://kotob.has.it



الفضلتجماق

المقدسالكتابمنالجديدالعهدفىبرئابا

عليهلعيسىسيرةعنعبارةإنجيل)وكلأربمةأناجيلالجديدعهدهفىالمقدسبالكتابي!صىمايضم

وغيرها.بولسرسانليضمكذلكالأوانلالمسيحيينتاريخ)وهىالرسلأعماليضمكا(،السلام

ارسترخىعليكم)يسلم-01(الفقرةالرابع)الإصحاحكولوسىأهلإلىبولسرسالةفىونجد

هىالفقرةوهذهفاْقبلوه(إليكمآقىإنوصايالاْجلهأخذتمالذىبرنابااختابنومرقصصعى،المأسور

ارسترخيسالسجنفىأخى)حصييكميلى،كاالإنجليزيةالنخةمننرجمتهاولكن،اليسوعيينالآباءترجمة

رسانلأشارتوهكذا(،فاستقبلوهجاءكمفإذاالوصايا،يديهعلىتلقيتموالذىبرنابااختابنومرقص

إلىالمعطاةبالنعصةعلم)فإذا9(فقرةالثاق)الإصحاحغلاطيهإلىرسالتهفىنجدفصثلابرنابا،إلىبولس

هموأما،للأممنحنلنكونالشركةيمينوبرناباأعطوفى.أعمدةأنهمالمعتبروناويوحناوعفا.،يعقوب

(القومأئمةمنيبدوكا)وهمولوحناوصفا،،يعقوبأدرك)وصئهندما،الإنجليزيةعنمترجمةومعناهافللختان(،

همأماالوثنيينإلىنذهببأنإليناوعهدوا.اليمنىأيدكمواعتبروناإليهمضمونا،فضلكمنبحاطما

يتختنون(.لاْغصماليهودإلىيشيروالختان،الكفرةالوثنيينيعقاليهود،إلىفيذهبون

مندعىالذى)وبوسف36،الفقرةالرابعالإصحاحقفصثلايتكرر،برنابااسمنجدالرسلأعمالوفى

ووضمهابالدراهموأقىباعهحقللهكانإذالجنسقبرصلاوىوهو،الوعظابنيترجمالذىبرناباالرسل

وممناهبرنابالقبالرسلعليهأطلقالذى)ويوسفيلىماالإنجليزيةعنمتربهةومعناها(الرسلأرجلعند

لاوى(.قبرصوهوالمعزىابن

النمرانية،إلىتحولثم،منامهفىالمسيحشاهدأنهقيلوقد.المسيحيينيضطهديهوديافكانهذابولىأما

إلىبولستحولكذلك،بالمسيحيةالتبشيرفىالنثاطكلنشيطاوكانالمسيحتلاميذبينمنبرناباوكان

-02الفقرة9الإصحاحالرسلأعصالانظر،الألوهيةثرجةإلىالمسيحمدحفىبالغأنهعلىالتبشير

أخذالهال)وفى:يلىماالإنجليزيةعنوتربهتها(،ادكَابنهوهذاأنبالمسيحالمجامعفىيكرزجعل)وللوقت

)ولمايلى،ما27إلى26الفقرةمننجدالإصحاحنفسوفى(،اللهابنبأنهويصفهالكنانسفىبالمسيحيبشر

تلميذأنهمصدقينغيرعنه،يتباعدونالجميعوكانبالتلاميذ،يلتمقأنحاولأورشليمإلى()بولسشاولجاء

باسمدمثقفىجاهروكيفكلصهوأنهالطريقفىالربأبمركيفوحدثهمالرسلإلىوأحضرهبرنابافأخذه

إلىينضمأنحاول()القدسأورشليمإلى()بولسثاولجاء)ولما،الإنجليزيةعنذلكوتربهة،يسوع

كيفوحدثهمإليهموأحضرهأخذهبرناباولكنم!هم،ليسأنهمحتقدينعنهيشيحونكانواولكنهمالتلاميذ

أسوقعندماوإق،المسيحباسمدمثقفىشجاعةبكليبشركانوانه،كلمهوأنهالطريقفىالربأبصر
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وجاء.اليسوعيينالآباءتربهةلسوءنظراالإنجليزيةعنمتربهةفصاعداالآنمنأقدمهاالإنجيلمنفقرات

الحالفىبرنابافأرسلواالقدسفىالكنيسةأسماعالأخبار)وبلغت03-22منااإصحاحالرسلأعمالفى

صافية،بقلوببالربإيمانهمفىيثبتواأنبهيعاووعظهمفرحونعمنه،ادلهآيةورأىوصلوعندما،أنطاكيةإلى

إلىبرناباذهبذلكوبعد،بالربالناسمنكبيرعددوآمن،والإيمانالقدسروحتملؤهطيبا،رجلاكانفقد

داخلسنةلمدةالناستعليمفىوأخذا،أنطاكيةإلىمعهأحضرهوجدهولما)بولى(،شاولطلبفىطرطوس

اًنطاكية،إلىالقدسمنأنبياءجاءالأيامتلكوفى.أنطاكيةفىمرةلاْولبالمسيحيينالتلاميذوسمى،الكنيسة

أيامفىذلكوحدث،فظيعةبمح،عةسيمنىالعالمأنإليهأوحىقدأنهمعلناأغابوس،ويدعىأحدهمووقف

،يهودافىالاَخرينإلىألمعونةإمكاناتهوفقرجلكليرسلأنعندئذالتلاميذوقرر،كلوديوسالقيصر

(.)بولسوشاولبرناباالشيوخإلىبحملهاوقامذلكفعلواوبالفحل

يلى:ما25فقرة12إصحاحالرسلأعمالفىوجاء

(.بمرقصالملقبيوحنامعهمامهمتهما،ىواصطحباأنهياأنبعدالقدسمنوشاولبرنابا)وعاد

يلى:ماالرسلأعمالمن12.فقرة13الاصحاحفىوجاء

كانالذىوسمعانبرنابا،قبلباْنطاكيةتسمدكانتالتىالكنيسةفىوالمعلمينالأنبياءبعضهنااي)وكان

كانواوعندماوشاول،،الربعرئيسهيرودسمعتربىالذىومناينالقيرواق،ولوثياسبالنيجر،يم!مى

(.إليهدعوتهماالذىللعملوشاولبرنابالذأفرزواالقدسروحقال،صائمونوهمللربيدعون

15:-11فقرة14الرسلأعمالفىوجاء

هيئةعلىعليناالاَطةهبطتلقدليكاونية،بلسانقائلينأصواتممرفموابولسفملهماالجمعرأى)ولما

الخطباءأفضللأنه(،والبلاغةالفماحة)إلهبمركزىوبولسالآلمة(،)إلهبجوبينربرناباودعوا،رجال

قدوكانوا،المدينةبابإلىالزهوروضفانر،بالثيرانالمدينةأرباضعندوكانجوبيتر،كاهنوأقى،المتحدثين

صائحين:الناسبينوجرياثيابههاشقا.وبولسبرنابا،التلميذانسمعوعندماالقربانيقدمواأنأوشكوا

الإلهإلىوتعودواالغرورهذاتنبذواأنونبشركمباْحاسيسكم،نحسمثلكمرجالفنحنهذاتفعلونلم)ياسادة

فيها(.ماوكلوالبحاروالاْرضالسماءخلقالذىالحى

،شاولأوبولصأنكماالتلاميذ.أهممنباعتبارهالرسلأعمالفىوردقدبرنابا،اسمأننرىهذاومن

.الإقناعوقوةوالفصاحةالبلاغةمنكبيراحظاأصابقدالاْخيريكنوإن،العكسوليسمعهيعملكان
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رسالته؟هىومابرناباهومن

عليهلعيسىوفيانحلصاوكان،يوسفالاْصلىاسمهوكان،قبرصأبناءمنيهوديابرناباكان

عيسى،ابناًىالرسولابنومعناهبرنابا،لقبالحواريونعليهاطلق،وتفانيهولإخلاصه،السلام

فىالذينهؤلاءإليهيذهبوكانإليها،الغيرتستميلجذابةشخصيةلهمرموقا،ناجحامبشراوكان

بسبببرزوقدوالاْمان،والسكينةالسلوىعندهفيجدونالعقائد،تتنازعهمأوشكأومرضقلوبهم

شخصيتهوازدادت،بالقدسحوارييهمجموعةفىبارزاعضوامنهفجعل،السلامعليهبعيسىالتصاقه

المسيحجاءالتىموسىبرسالةيؤمنونوكانوا،عيسىرحيلبعدالحواريوناجتمععندماظهورا

هإصحاحمتّىلاْكمل(.بللأنقضجئتماالأنبياء.أوالناموسلأنقضجئتتظنوننىالالتثبيتها،

عيسىعلمهممايمارسونكانواولكنهماليهود،يعيشكايعيشونالحواريونهؤلاءواستمر17فقرة

بهاعةكانوالقد،اليهوديةعنوتنسلغ،جديدةعقيدةستصبح،المسيحيةباْنليظنأحدهميكنولم

عيسىبرسالةإيمانهمسوىاليهوديةعنشىءيميزهمولممعيشتهمفىاليهوديزاولهماتزاولمخلصة

لأنفسهميتخذوالموبالتالى،جديدةطريقةأوكفنةأنفسهمينظموالمعهدهممستهلوفى،السلامعليه

اليهودية،علىالانشقاقإلىيدعوهممافهمواكماالسلامعليهعيسىرسالةفىهناكيكنفلمكنيسة

فقدبه،يبشرونبمامصالحهايهددونكانوالاْخهماليهود،منالغنيةالفئةلعداوةتعرضوافقدذلكومع

بماالمسيحيينبأناليهودشعرعندما،السلامعلإ4عيسىواتباعالاْغنياءاليهودبينالصىاعبدأ

وسيادتهم.سلطانهممنمجطونسوفبهيبشرون

نزحالميلادبعد07عامفىمحاصرةالقدسكانتعندمافمثلا،الاتساعفىالهوةأخذتولقد

بثورةالمعروفةالميلادبعد132تورةفىالاشتراكالمسيحيونرفضأنحدثكذلكعنها،المسيحيون

واليهود.المسيحيينبينعمقاالخلافازدادأنالتصرفينهذيننتيجةمنوكان(،شابة)باركو

السنواتفىورد،أخذمحط،وتعالىسبحانهبالخالقوعلاقتهوطبيعتهوأصله،المسيحمسألةتكنولم

أنعماددَهوأن،الرجالككلرجلاكانالمسيحبأنيعتقدونالجميعفكانالأوانل،للمسيحيينالأولى

حياتهفىوقعتالتىالأحداثأوالمسيحكلماتفىالحواريونهؤلاءمجدولم،للعادةخارقةبمواهبعليه

نإ،المسيحىالدينعنالمدافعينأوانلمنوهوأريستيدس،ويقولرأجهم،يغيرونيجعلهمما

بالوحدانية.اليهودمنأكثريعتقدونكانوابلالواحد،الالهيعبدونكانواالاْوائلالمسيحيين

علىمبنيةعقيدتهكانتءفقدالمسيحيةفىجديدعصربدأ،المسيحيةبولصاعتنقعندماولكن

نظريةوهى(،الخلاص)نظريةابتكرإذوقتنذ،المعاصرالإغريقىالفكرضوءفى،الشخصيةتجاربه
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اليونانيين.عنمستساغادينهيصبححتىالمسيحتأليهمذهبابتكركما،الحواريونيعرفهالمغريبة

تغيرتكما،المسيحيةمبادئفىتغيراتظهرتالمسيحيةالكنيسةتاريخمنالبولينىالعصروفى

شخصا،المسيحقدمىعنديجلسونكانواالذينالحواريينمنبدلانجدفمثلا،الأحداثمسارح

محلحلتقدالرومانيةالإمبراطرريةأننجدكذلك،الصدارةمكانيحتل،المسيحيعرفهلمجديدا

عقيدةإلى،اليهوديةمنطائفةمجردمنالمسيحيةتحولتكذلك،المسيحىللنشاطمسرحافلسطين

نفسه.المسيحعنحتىمستقلة

مواطناكانإذروما،فىطويلاوقتاأمضىقدوكان،طرسوسأهالىمنيهوديابولصوكان

فىتعتقدالمتعلمبنمنالصفوةكانتحينفىالرومانيةبالديانةالناستعلئمدىيدركوكانرومانيا،

تحويلجداالصعبمنبأنقوياشعورايشصعركانبولصأنويبدووأفلاطونأرسطاطاليسفلسفة

منوكان،المسيحيةعلىالتمديلاتبعضإدخالدونالمسيحيةإلىالرومانيةالإمبراطوريةفىالرومان

منالرغموعلى،إليهواستمعواورأوهالمسيحمععاشواالذينهؤلاءمعهيتجاوبألاالطبيعى

المسيحية.نشرهىمشتركةقضيةأجلمنمعايعملوننجدهممعه،خلافهم

تعاونولقد،بولصمعرحلتهفىالحواريينيمثلكانبرناباأن،الرسلأعماللناسجلتولقد

أجلمنيسعىبولصكانإذ،عنهمأبعدوهالنهايةفىولكنهم،الوقتبعضالحواريينمعبولص

رأىكذلكالاْطعمة،بعضبتحريميتعلقماخاصة،موسىعلىنزلتالتىالوصايابعضإسقاط

منوغيرهبرناباوكان،بالختانوالخاصة)إبراهيم(،سيدناطريقعنجاءتالتىالوصيةحذفبولص

هذاإلىتشيرالتىالرسلأعمالمنفقراتبعضنسوقأنولكفى،بولصمعيختلفونالحواريين

يلى:ماالرسلأعمالإمن14الإصحاحمن2و1الفقراتتقول.بينهمالانشقاق

نأعلىصسوا،أخرىجهةمناليهودوبينبينهمافيماوبرنابابولصبينالنزاعاستفحل)وعندما

المكتوبالإنجيلعن"الترجمةالمسألةهذهفىوالم!ثايخالهواريينوبستثيرواالقدسإلىيذهبوا

".بالانجليزية

،الانشقاقهذابعداختفىبرناباباْنالرسلأعصالوتحدثناطريقهفىكلاتجهالانشقاقهذا-وبعد

كلية.برنابااسمفاسقطواالرسلأعمالكتبواالذينهمبولصأتباعأنهووالسبب

المسيحيينعددزادإن،وأساطيرهمالرومانومعتقدات،بولصتعاليمبينالتوفيقلعمليةوكان

لتعزيزالثمطرنجكبيادقبالملوكتلعبالكنيسةكانت،لاحقةمرحلةوفىقوتهمزادتكما،بولصاتباع

بفضلعدداازدادواأنهمعلى،مركزيةهينةبينهمفيمايكونواأنبرناباأتباعمجاولولمأهدافها،

عليهم،للقضاءمنظمةخطةوضعإلىذهبتحق،الكنيسةغفبمحطوكانوا،لزعمائهمإخلاصهم

قضاءتقضىأنالمستحيلمنأنعلمناالتاريخولكن،والكنائسالكتبذلكفىبمالهمأثركلومحو

بولصأتباعيستطعلمقوة،ببعضبعضهمتمسكهمفىكانولقد،القوةباستخدامماعقيدةعلىمبرمًا

حولغريبةحقائقأظهرتالحديئةوالبحوث،عليهميقضونثمواحدأ،واحدأعليهميتعرفواأن

بالقمم.يكونونماأشبههمالذينالأوانلالمسيحيينهؤلاء
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الميلاد،بعدالرابعالقرنحتىأ"ألاذ،3،!ق،+-3بادتسسطانفةهناككانتأنهنعلمونحن

،السلامعليهلعيسىعضو"لاأبًاالخالقاعتباريرفضوقكانواأنممأىكاْباللهعبادةيرفضونوكانوا

يدانيهولاالأحدالواحدوأنهالعالميحكمالذىالعخليمالإلهباعتبارهوتعالىسبحانهيعبدونهوكانوا

أحد.

إلاوماهوبالإلهليسالمسيحبأنمنادئا،أنطاكيةبمدينةكقسالوقتذلكحقبولصينحرفولم

وكانمولدهناحيةمنقبلهمنجاءواالذينالأنبياءعنقليلأيختلفيكنوإن،ورسولوئبىإنسان

.السلامعليهعيسىجسديتقمصلماللهبأنأيضًاينادى

فىوتبحرهبملاحهمعروفًاكانقسيسًاوبصفتهلوسى،وهوأنطاكيةفىآخرلقسيسذلكبعدونأقى

يرىكانفقد،الإنجيلمنالتثليثإلىإشارةكلوشطب،التثليثعقيدة،بقوةهاجمولقد،الدين

الميلاد.بعد312عامفىاستشهدوقد،السابقةالأئاجيلفىلهاأصللابدعةأنها

عامإلى025عاممنعاشالذىك!،كهولأريوسوهولوسىتلاميذأحدإلىذلكبعدنأقثم

منطردأنهإلاالإسكندريةبطريققسي!اورسمهليبيافىالقسيسهذاولدوقدالميلاد،بعد336

ثافىإسكندرالبطريقعادثمقسي!اأخرىمرةرسمه.بطرسخليفة،أشيلولكنذلك،بعدالكنيسة

حتىعديدينأتباعًالنفسهربقدكانأريوسأنإلا،الكنيسةرحمةمنفحرمهالإسكندريةبطارقة

منها،محرومًاخارجهااستمرماإذاعليهاخطرًاسيكونأنهالكنيسةورأتذاتها،الكنيسةأحرج

حىوأنه،الخالقبوحدانيةالمناداةفلسفتهوكانت،الكنيسةتقبلهأنيمكنلاالوقتنفسفىولكنه

مخلوقاتمننحلوقفهوذلكومع،الأعمالمنكميرفىالبثرتجاوزقدالمسيحأنيعتقدوكان.قيوم

حتىكبيراانتشازاأريوستعاليموانتشرتآخر،إنسانكأىإئسانهوبل،مادتهمنليسوإنهاددّه،

فىالكنيسةأنالهامةوالنقطةقرَون،ثلاثةوالجدالالنقاشواستمرالبولينية،الكنيسةكيانهزتأنها

داخلقسلخكانعندماسواء،نظرهوجهةعنأريوسيتنازللمذلكومعقوة،كانتالوقتذلك

.هامانحدثانوقعالفترةهذهوفى،بالحرمانعوقبأنبعدعاد"لاشخفاأو،الكنيسة

خ.المسيحييناحتفانفىوبدأ،لحكمهأوربامنالاْكبرالشطرإخضاعمنقسطنطينالإمبراطورتمكن

وحتى،ومللطوانفهمولماذا،بينهمفيماالمسيحيونيختلفلماذايفهملاوكان،ديانتهميعتنوخأندون

كانتالأمالملكةأنويبدوبهيغا،بينهممحتدمًاوالجدلالنقاشوكانممثلاطانفةلكلكانالقمرفى

الإمبراطوروكان،أريوسأتباعمنقسطنطينةالأميرةأختهكائتحينفىبولصمسيحيةإلىتميل

بينالوقتذلكفىأشدهبلغقدالصراعوكان،واحدةكنيسةفىالمسيحيينتوحيدعلىمتقلئانفسه

يتدخل!أنعليهأنالإمبراطورورأىالبلاد،فىوالنظامالأمنهددمماإسكندر،والبطريقأريوس

مؤتمرإلىدعاالميلادبعد325عاموفى،إمرتهتحتالرومانيةالدولةوحدةعلىوالمحافظة،السلاملحفظ

البطريتخيتمكنولم؟أ+5)إسنيكباسمالآنالمعروفة،مح!ألانيقياقريةفىالمسيحيةالمذاهبجميعيضم

كنيسةعلىبعدفيماخلفهالذىوهو،أثناسيوسمساصكلدهعنهوأنابالمؤتمر،حضورمنإسكندر

ية.الإسكندر
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المواجهةالذهالحقيقىالمعنىقسطنطينالإمبراطوريفهمولموطويلةعديدةجلساتالمؤتمروعقد

عنالأطرافالمتراميةالواسعةإمبراطوريتهفىالسلامعلىالمحافظةهويريدهكانماوكل،الدينية

وحرم،أثناسيوسإليهدعاالذىالمذهباختاروبالتالىمعه،وتماونهاله،الكنيسةتأييداكتسابطريق

راحرهيبةمذابحجرتوبألتالى،الرسمىالدينإلىرسمياالتثليثأدخلوهكذا.أريوسمذهب

تعتمدهلمإنجيلأمجوزمنبمعاقبةأمراالامبراطورأصدرنم،التثليثفىيعتقدوالمالذينهؤلاءضحيتها

منهاواحدكلإنجيلأ،027بلغقدالوقتذلكفىالأناجيلعددأنالمصادربعضوترى،الكنيسة

خبأهاالتىوتلكعليها،الكنيسةوافقتالتىالأناجيلعدافيماأحرقتوانهاالآخر،عنيختلف

منتمكنتحتىالإمبراطورعلىفأثرت،الأحداثبتطورسعيدةقسطنطينةالأميرةتكنولمأصحابها،

وفى326-325عامآريوساستدعاءفىأرسلواوبالتالى.قتلهمالذينهؤلاءمذهبيتقبلجعله

توفى،الفاتحينكموكبعظيمموكبفىالقمطنطينيةكنيسةيزورأنالمفروضمنكانالذىاليوم

بطردفأمر،وقعتقدجريمةأنيعلمفكانالإمبراطورأما،وقعتقدمعجزةأنالكنيسةفأعلنتفجأة

لآريوس،التابعينالبطارقةأحدبتعميدهوقاممسيحيتهأعلنثم،معهالبطارقةمئواثنينأثناسيوس

وخلفهقسطنطينالِإمبراطورومات.للدولةالرسمىالدينوغداالتوحيدمذهبانتصروبالتالى

آريوس.ديانةنفساعتنقآخرإمبراطور

للديانةالصحيحالتفسيرباعتبارهاالالهوحدانيةوأعلنأنطاكيةفىمؤتمرعقد34لأعاموفى

ذلكنتيجةمنوكان351،عامفى3أ3*ولأ،ولسيرميمفىعقدآخراجتماعالقرارهذاوأكد،المسيحية

وكتب،المسيحيينمنالمطلقةالأغلبيةدينوأصبحآريوسبهنادىالذىالتوحيدمذهبضاعأن

آريوس(.مذهبباعتناقهابتهجقدكلهالعالم)أن935عامفى.34س!،35هس!ولجيرومالقديس

وأنهخاصةاالامة،الشخصيةباعتباره53!ه+أدا3هونوريوسالباباإلىنشيرأنيجبالمقامهذاوفى

آريوس،بهينادىمامعكبيراتشائهاالإسلامرسالةفىيرىوكانيك!ه،)محمد(سيدنارسالةعاصر

الإرادةمذهبيؤيدأنهإلىخطاباتهفىوأشار،والمسيحيةالاسلامبينجسرأوصلةإمجادوجوبورأى

هىالنتيجةفإنثلاثةأفكارأوثلاثةإراداتلهكانتماإذاادلهإن:وقالالواحد،الفكرأوالواحدة

الذارسمئاالتصدىعلىأحدمجرؤولمفقط.واحدإلهوجودتؤكدالطبيعيةالنتيجةوإن،الفوضى

الياباطردواحيثالقسطنطينيةفىللبطارقةمجلسعقدذلكوبعد،الزمانمنقرونثلاثةلمدةالرأى

البطارق!أحداتهمإذ،البابويةتاريخفىيدوفرعجيبحدثوهذا،ادلهرحمةمنولأ*هوله+3هنورياس

.كلا.3.طسوزينىل.ف.م.هماهامتينشخصيتينأيضًاننسىألاومجبالبابا،ض؟انقلاببإعداد

بتأْليرالتصوفإلىلجاْوالذى3!ولءأسيينافىالمولود1565(0-)1525!نعاشالذى3أولأع!زه

يثرحوأخذ،التثليثفىصا417ولأكلفنيتحدىوراحيسرا،سوفىصيتهذاعوقدالنا7دةصه،5كاميللو

منالغرضبأنينادىكان،والكفارةالخطيئةنظريةرافضًا،المسيحألوهيةمستنكرًاأريوسمبدأ

أخيهابنالمذهبهذافىوتبعه،والطاعةبالسمعالصمد،والإلهالأحد،الواحدإلىالتوجههوالعبادة

إنجيلفيهتناولكتائاونشر1562عاموفىلأ406-9153منوعاش3.!.3،أ+فكتزهسوزينىف.ب
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يحكمهاكانالتىترانسلفانيافىبورجكلوزنإلىذهب1578عاموفى،المسيحألوهيةمستنكرايوحنا

فرانسيسياركالبطركذلك،التثليثويرفض،المسيحألوهيةينكركانوالذىول"هل،5أ!أ5لأداولول

الرفض،كلالتثليثيرفضغرارهعلى9157،-0151منعاشالذىاحول،5،33أ!،"4دافيد

بولندافىراكاومدينةمناسمهااستعادتوالتى357،ول.8دهأ3!،،ح+فىأططائفةقيالمِإلىذلكوأدى

منكبيرًاعددًاالحاضروقتنافىالمسيحيينببنمننجدوكذلكآريوس،لمذهبحصناأصبحتوالتى

قوةبسبب،وعلانيةجهرا،عقيدخهمعنيفصحونلاولكنهمواحد،إلهفىيعتقدونوالنساءالرجال

بينهم.فيمااتصالاتوجودولعدم،الكنيسة

فىيقولإذالتثليثأصحابمنأثناسيوسقالهمابعضنقتبىأنالشيقمنأرىالخهايةوفى

منأكثركلماوإنه،إليهجهودهترتدعيسىبألوهيةليقتنعنفسهعلىضفطكلما)إنهأيامهأواخر

ثلاثةليسوا)أنهمآخرمكانفىأعلنبل،أفكارهعنالتعبيرعلىقدرةأقلئفسهوجدكلما،الكتابة

واحد(.إلهبل
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برناباإنجيلظهركيف

موثقًاإنجيلاباعتبارهبرنابابإنجيلالميلادبعد325عامحتىتعترفالإسكنمريةكنيسةكانت

كنانسيا.

بولسويعارضالمافيةالوحدانيةيؤيد002(-)013ىسك!!م!)3أرانيوسكتبلقد

كتابتهفىيستشهدوكانالمسيحيةإلىالاْفلاطونيةوالفلسفة،الوثنيةالرومانيةالتعاليمبعضلإدخاله

والثاقالاْولالقرنبنفىمتداولاكانالانجيلهذاأنعلىيدلممابرنابا،إنجيلفىجاءممابالكثير

الميلاد.بعد

وأصمربالعبريةالمكتوبةالأناجيلبهيعإبادةوقررالكهنوقنقيامجمععقدميلادية325عاموفى

.بالموتبالعبريةمكتوبًاإنجيلامجوزمنكلبمعاقبةدينيافرمانا

الخاصة.مكتبتهفىبهاواحتفظبرناباإنجيلمننسخةعلىالباباحصل383عاموفى

فتحتولمابرنابامقبرةاكتشفت478عامفىأىزينوالإمبراطورحكممنالرابعالعاموفى

برنابااتخذهقدالشهير-ولقصألحاإنجيلأنويبدويده)1(،بخطكتبهإنجيلاصدرهعلىوجدوا

رينوفرامااسمهصديق)0801-.915(31لأ5سيكستسللباباوكانله،أساسًا

المديقهذاوكانالبابا،مكتبةفىمنهنسخةأوبرناباإنجيلالصديقهذاوجدوقده!73لا)"ول5

فيه،جاءبمااستشهدوالذىبرنابا،علىيعتمدالذىأرانيوسقرأقدكانإذبالإنجيلشخصيَّايهتم

يشغلمعروفرجلإلىوصلتحقأخرىعديدةأيدىإلىالصديقمنالإيطاليةالنسخةوانتقلت

ائتقلماتولما،الكتابهذاباْهيةينادىحياتهفىالشخصهذاوكانامستردامفىجذاهافامنصئا

قدم1713عاموفىألمانيا،مقاطعاتاحدىحكامأحد.س!.ل!.ولص!م!شاكريمرالسيدإلىالإنجيل

انتقلت1738عاموفىسافوى،أميرأوجينالاْميرمكتبةخزنةكبيرإلىالنسخةشه3ح!ة3كريمر

تولاندعنهكتبوقد،الآنحتىتوجدحيثلفييناالعامةالمكتبةإلىبرنابانسخةفيهابماالمكتبة

صفحةالأولالمجلدفىوجاء1747،سنةمماتهبعدنشرتالتى(،متنوعة)مؤلفاتفىس!سأه+5

الأمرإلىيشيرنراهعشرالخامىالبابوفى،هناكموجودًامازالبرناباإنجيلأن038

قدالإنجيلهذاوكان،المحرمةالكتقائمةإلىبرئاباإئجيلضموالذى694،رقمالأمبراطورى

382.عامالغربيةالكناشمجلسقرارحرمهك!ا465،عامأنوسنتالباباذلكقبلحرمه

7916.أنفرسطبة045إلى422صمناعه8"حول،3صل!أه4،!ةا!هأ؟!للال!5+لآانظر)1(
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يلى:كاالمحرمة3+حمأكتبفىأيضاذكرقدبرناباونرى

الرسل.وتعاليمروت17رقمالمسلسل-1

برنابا.رسالة18رقممسلسل-2

برنابا.إنجيل24رقمس!لسل-3

محروقاأوراقهاوبعضممزقةكانتولكنهابرنابالإنجيلباليونانيةمكنوبةنسخةوجدتوقد

هى.وهاالإنجيلهذامنلقماصةفتوغرافيةصورةوتوجد

مه5يث!808ههمة*لاه*ه!!-3ء8نة+نا3ثنهء!5!مح!"ءحم!ضهه5!ةهمط!،ه4!*ء*هء!كهم!لا!5

3!ء!!كا53،ول"!م!ا

كلارندونمكتبةوطبعتههزوجهبمحاونةراج،المسزالإنجليزيةإلىتربههفقداللاتينىالنعىأما

اختفتولكن70951عامأكسفوردجامعةمكتبةبنشر.وقامتأكسفورد،ق*حوأ*سك!ولمأح

المتحفمكتبةفىإحداهماالتربهةهذ.مننسختانهناكولكن،غريببثكلالسوقمنالترجمة

منأخذتبرنابالإنجيلالأولىوالطبعة،واشنطنفىالكونجرسمكتبةفىوالاْخرىالبريطافى.

واشنطن.فىالكونجرسمكنبةفىالموجودللكعابفيلمميكرو
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افضل!ما!م!

الأربعةوالأناجيلبرنابابينالخلاف

أساسياتأهمفى،ومرقصويوحنا.ولوقا،متئ،إلىالمنسوبةالرسميةالأناجيلبرناباإنجيلباين

نية:لنصراا

.السلامعليه)عيسى(ألوهيةبرناباأنكر-1

وتعالى.سبحانه/دتهعيسىبنوةبرناباأنكر-2

قدإبراهيمكانالذىالابنأنأىلإسحاقوليستلإسماعيلكانتالفديةأنبرنابايقرر-3

وليسبإسماعيلكانالموعدوأن،إسحاقوليس،إسماعيلهوإنماددَهذبيحةتقديمهعلىعزم

.بإسحاق

عيسى.ليسالمنتظرالمسيحأنبرنابايقرر-4

إصحاحاتفىمرارًاوالسلامالصلاةعليه)محمد(اسمالكنيسةحرمتهالذىبرناباإنجيليكرر-5

اددّهإلاإلهالانورمنبأحرفالجنةبابفوقسظرقداسمهوإن،ادلهرسولإنهوقال،عديدة

(.اللهرسولمحمد

وقولمم،وشكلهصوتهاقهغيرأنبحدالخاثنيهوذاكانإنماصلبالذىأنبرناباإنجيلأكد-6

الذينوإنلهم،شبهولكنصلبوهوماقتلوهومااللهرسولمريمبنعيسىالمسيحقتلنا)إئا

آيةالنساءسورة9يقيناقتلوهوماالظناتباعإلاعلممنبهلهممامنهشكلفىفيهاختلفوا

.157

الذينالملانكةهموعزرانيل،(،)أوريل!اسرافيل)ميخانيل(ميكانيلأنبرناباإنجيليقرر-7

السماء.)عيسى(/إلىرفعوا
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وسلملفضسكلسّما

والِإنجيلالتوراةفىالوحدانية

والإنجيل.التوراةفىالوحدانيةإلىأشارتفقراتهناأسوق

تضطجعالتىالأرضإنإسحاقلىالهأبيكإبراهيمإلهأناوقالعليهايقفالربذا"هو-

82الإصحاحالتكوينسفرمنالإنجليزيةالنسخةعنالترجمة"،ولنسلكلكأعطيهاعليها

13.الفقرة

إصحاحالمنميةسفر،الإنجليزيةعنالترجمةواحد"ربإلهناالربإسرانيلشعبيااسمع"-

.4فقرة6

تحتكمنالأرضوفىفوقكمنالسماءفىالإلههوالربأنقلبكفىولتحفظهااليوم*فلتعلم-

.4إصحاحالتثنيةسفرمن93للفقرةالإنجليزيةعنالتربهة"غيرهإلهمنوليس

عنالتربهةالسماء"فىوعرثلمعونتكالجوزاءيعتلىفهوشورونهياقهمثيلمن"ليس-

التثنية.سفرمن33إصحاح26للفقرةالإنجليزية

أحدينجوولن،وأمرضأشفىوأحى.أميتآخر،شريكلىوليسهوأق-أق)،ولتعرفوا-

93.فضة32الشية"يدىمن

رقالالسماءإلىيديهوبسطياسرانيلالمملينحفورفىالربمذبحأمام)سليمان("ووقف-

عبادهويكلأالعهد،حفظأسفلفىالأرضعلىولاأعلىمنالسماءفىمثلكإلهمنليس

الأول)الملوكالإنجليزيةعنالتربهة"معهوقلوجهمالاْرضفىيسيرونالذينعباده،برحمته

220.23الفقرتين8إصحاح

التربهة"نحنبآذانناسمعناحسبمالكشريكلاالأحد.الواحدأنتلكمثيللاإفى"يا-

صمويلقوردالكلامونفس02،الفقرة17الإصحاحالأول)لاْيامأخبارالإنجليزيةعن

22.فضة7الإعحاحفىالثافا

عنالتربهة"الأرضفوقوهوالعلىوهوجموهاءالذىوحدههوآنهالإفسانبق"فليعلم-

المزامير.-83إعحاح18للفقرةالإنجليزية

عنالتربهةالصمد"الإلهالأحدهالواحدإفك،عجيبكلخالقالحطيمأنت"إفبا-

.01الفقرة86للمزمورالإنجليزية
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لى"شريكلاالآخروأنا،الأولأنا.الجميعوإله،ومخلصهإسرانيلإلهالربيقول"وعليه-01

الإنجليزية.عنمتربهة6،الفقرة44الإصحاحأشعياء

لقدوخالقها،الاْرضبارئوتحالىسبحانهاللهالسصواتبدعالذىالربيقول"وهكذا-11

18.-45أشعياء"غيرىإلةولاالإلهأنا،للسكنىلتكونبلعبثًا،ليسوخلقهاأبدعها

6فقرة98المزمور،"يشبههأنيمكنخلقهبينمنهوومنبالربيقارنالذىذا"ومن-12

.469:أشعياءفىالكلامونفسالِإنجليزية.عنالترجمة

أشعياءبينهما"الشبهوجههووماالرببهتقارنونالذىالسمواتفىالذىذاهو"ومن-13

الإنجليزية.النسخةعنالتربهة04-18

فدية،مصرأعطيتكلقدومنقذك،نحلصكلإسرائيل،المقدسالواحدالإلهإلهكالربأناإق"-14

الإنجليزية.عنالتربهة43-3أشعياء"لكملكاوسبأوأئيوبيا

أناأقويدركواب،ويعتقدوايعرفوننىحتىاخترتهمالذينوعبيدىشهودىإنكمالرب"قال-15

الإنجليزية.عنالتربهة43-11أضعياء"إلهبعدىمنيكونولنإلهقبلىمنفليسهو،

كنتوإنالقوةمنحتكلقدغيرى.إلهولاالإلهأناأنا.إلاربولاالربأنا"إق

".غيرىإلةولاالإلةأناأنقمغربهاومنالشمسمشرقمنالجميعيعرفحتىتعرفنى،لا

و45.43:3.فقرة45إصحاحلأشعياء-الانجليزيةعنالترجمة

-16

-17

-18

-91

-21

أناوالآخر،الأولادلهأنا؟الخليقةبدءمنالأجيالدعاالذىمنوأبدعها،حققهاالذى"من

الإنجليزية.عنالتربهة41-4أشعياءهو"

الوحيدالمخلصفاْناغيرى،إلماتعرفولنمصر،أرضمنأخرجتكإلهكالربأنا"إق

.4فقرة13إصحاحهوشع-الإنجليزيةعنالترجمة"،غيرىمخلصولا

اسمه"غيراسمولا،غيرههناكيكونفلابهيغا،الاْرضعرشالإلهيعتلىاليومهذا"وفى

ا-4.9لزكرياالإنجليزيةعنالترجمة

2-.\.ملاخىالإنجليزيةعنالتربهةواحد؟إلهيخلقناألمواحد،أبمنننحدر"ألم

واحد،اوأنربإلهناالربإسرانيليااسمعهىالوصاياأولىأنالسلامعليهعيسى"قرر

الوصيةهىهذهقواكموبكلفكركموبكلأرواصكموبكلقلوبكمبكلإلهكمالربتحبوا

"غيرهإلهمنهناكوليسواحدفالرببالحقتكلمتلقدالسيدأيهاالكاتبعليهفىدالأولى

12-92-03-32.مرقص-الإنجليزيةعنالتربهة

أقولهأنيجبماهىوعيةأعطافىقدأرسلنىالذىالأبولكن.نفسىمنأتكلملا"إق

الإنجليزية.عنالتربهة14-24،يوحنا"قلتهوهكذا
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22-

23-

24-

-25

26-

27-

28-

918

الذىالأبكلامبلمقليستسمعونهالذىوالكلامكلامقيحفظلنمجبقلا"الذى

الإنجليزية.عنالترجمة-14-24يوحنا"أرسلنى

منهناكليسوأنالعالمفىإطلاقاشىءلاالأوثانأنئعلم.للأوثانذبحماأكلجهة"فمن

8إصحاح-كورنثوسأهلإلىبولسرسالة-الإنجليزيةعنالتربهة"فقطواحدغيرإله

.4فقرة

عنالتربهة"منكمواحدكلوفى،وبالجميعالجميعفوقوهوالجصيع،أبوهوواحد"إله

أفسيوس.أهلإلىبولسرسالةو56فقرة4إصحاح-الإنجليزية

عنالترجمة"المسيحعيسىالرجلهووالناساللهبينواحد،ورسولواحدإله"فهناك

.تيموثاوسإلىبولسرسالة2إصحاح5للفقرةالإنجليزية

الترجمةِ"مثلىأحدولاالإلهأناغيرى،إلهولاالإلهأنالأق.أوليةأشياءمنسبقمااذكروا"

.9فقرة46أشعياء-الإنجليزيةعن

عنالترجمة"وحدهلهواسمهلهشريكلاواحدالربيكوناليومهذاوفىالكونمالك"واقه

.9فقرة41إصحاحيازكر-الإنجليزية

رسالةالإنجليزيةعنالتربهةجميعا"وفيكمضىءكلفوقوهوالجميعأبوهوواحد"الله

--6.فقرة4إعحاحافسوسأهلإلىبولس

الإنجيل:فىيسوع

النهانىثوبهافألبسهاأثناسيوسأقثمبدعها،الذى،بولصأيامفىإلْاالتثليثفكرةتظهرلم-1

التثليث.إلىإطلاتًاالإنجيليشرولمالميلاد،بعد325حوالىفى

فىالرنيسيةالنظريةلإبرازتعبيرالتثليثفتقولالتثليثإلىالكاثوليكيةالمعارفدانرةتشير-2

والروح،والابن،الأبأشخاصثلاثةمنيتكونالواحدالإلهأنبمعنى،المسيحىالدين

يذهبذلكوعلى،غيرهعنمنفصل،بذاتهقانمكانن،الأشخاصهذهمنشخصوكل،القدس

ثلاثة،ليسواوأنهمإله،القدسوالروحإله،والابنإله،الأبأنإلى،أثناسيوسمذهبأصحاب

ققالفقد،نفسهأثناسيوسحتىبل،أصحابهحتىأحديفهمهلمالمذهبوهذاواحد،إلهبل

لايبذلهالذىجهدهوأنكبير،بإجهاديشعرعيسىألوهيةفىالفكريمعنعندماإنهآخرمكان

وهذانطاوعه،لاأفكارهبأنشعرالموضوعهذافىكتبوكلما،إليهيرتدبل.معقولةبنتيجةياْقى

إلىبولسرسالةفىالإنجيلأنمنالرغمعلىمعجزةبأنهالبعضفسرهوالاضطرابالغموض

إلهبلتشويتز،إلهليسالله،)إن33فقرة14،إصحاحفىيقولالأولىكورنثوسأهل

".سلام
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المولود:افهابن-3

قدبهيؤمنلاوالذى،يدانلابهيؤمنالذى26فقرةالثالثالإصحاحيوحناإئجيلفىجاء(أ)

الإئجليزية.عنالتربهة"قهالمولودالوحيدالابنيؤمنلملاْنهفعلًا،أدين

كنتوإنأنكالأمرسأعلنلىالربقال"لقد7فقرة2المزمارفىداودعنالتوراةوتقول()ب

الإنجليزية.النسخةعنالترجمة"،فقطاليومولدتكفإننىابنى

ولكن،وتعالىسبحانهلهالوحيدالابنلأنه،الثالوثأركانأحدعيسىأنادعوالقد:..افهابن-4ْ

.غيرهأولاذادتهيذكرالمقدسالكتاب

هوبلابنى،إسرائيليقولادلهإنلفرعون"ولتقل22فقرة4إصحاحالخروجسفرفى(أ)

لوحتىابنكأقتلسوفرفضتوإذاليخدمنى،يذهبابنىعلكأقولوأناالبكر،ابنى

الإنجليزية.عنالتربهةالبكر"كان

القوةفوهبهمكبير.عدداستقبالهفى"وكان12فقرةالأولالإصحاحيوحنا،إفجيلفىجاء()ب

الإنجليزية.عنالترجمة"باسمهيؤمنواوأنادلهأبناءيكونوالأن

6(.و5فؤة-54)أشعياء:كزوجالإنه-5

الأحدالواحدإسرانيلإلهومنقذك،اسمههذاالشموبربزوجكهوخلقكالذى!إن

فىزوجةكانت،الروححزينةمنسيةامرأةتدعىك!االربدعاكفقدبهيغا،العالمربواسمه

.الربقالهكذانبذتثمشبابها

(،.المسيحعروسبأنهاالكنيسةتعرف

افه:أقرباءبعض-6

05:و94الفقرة12الإصحاحمتئ،إنجيلفىجاء

الأمامإلىيدهفمدإليكيتحدثنأنيردنبالخارجوأختاكأمكسيدياقائلًاأحدهمناداه!وعندنذ

أخىهوالسمواتفىالذىأبإرادةمجققمنكلانأخوق،همومنأمى،هىمنوقالتلاميذهنحو

وأمى.وأختى

المسيح:معورثة-7

يلى:ما17و16الفقرة-8الرومانإلى،بولسرسالةفىجاء

نحنادلهورثة،ورثتهفنحن،كذلككناماوإذا،ادلهأولادباْننايشهد،نفسهالروح"إن

معه.نتمجدحتىمعهنتمذبفإننا،كذلكالأمرومادامهالمسيحشركاء
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عامةمعتقلىات

الثه:وسولالمسيح-8

".مقأعظمالأب)،لأن28(-14)يوحنا،(أ)

هذاالجموعفقالت؟هذامنقانلةكلهاالمدينةارتجتأورشليمدخل"ولما11-21متى،()ب

".الجليلناصرةمنالذى،النبىيسوع

91.-9و8-9و16-7لوتا،)جس(

ورضىعظيمنبىبيننامنقاملقد"ويقولونادلهإلىيبتهلونوراحواكبير،خوفبالمدينةوحل

".شعبهعناقه

91:-24لوتا.)د(

اللهأماموفعلًا،حقًاقو"لاكانالذىالناعرىي!وعبشاْنأنهاعليهفرداالأخبارمالهماوقال

الإنجليزية.عنالتربهة"،الشعبوأمام

:2-3يوحنافىجاء)هـ(

ادله،عندمنأتيتمعلمأنكنعلمإنناالهاخام،أيهالهوقالوابالليليسوعإلىأئفسهم"وأتوا

التربهة"،معهادلهكانإذاإلاأتيتها،التىالمعجزاتهذهيأقأنيستطيعإنسانمنهناكفليس

الإنجليزية.عن

السمياطين:يؤنبيسوع-9

41.-4لوقا،

وأمرهافنمرها،ادلهابنالمسيحإنكقانلةتميحوهىعديدينأناسمنأيمئاالشياطينوخرجت

الإنجليزية.عنالترجمة"،المسيحأنهتعلملأنهاهتتحدثألا

بالمسيح:المسمىعيسىإنجيل

.تلميذهبرنابايقولهكذا،الأممإلىتحالىادلهأرسلهرسول،السلامعليه)عيسى(

الأرضيسكنونالذينجميعًاللناسوالمرسل،بالمسيحالمسمىالناصرى)عيسى(تلميذبرنابا

:قالوالمحبةللسلاميسعونوالذين

مبعوث،وتعالىسبحانهاد!هرسولالمسيحعيسىالأخيرةالاْيامهذهفىزارنالقدالاْعزاء"أيها

غيرعددهناككانحيثوآياتهومحجزاتهتعاليمهفىممثلةالواسحةبرحمتهلناوأقالجليلالعظيمالإله

ادله،ابنهوعيسىبأنمدعينفساد،بعدهامافاسدةبمذاهبيبشروراح،الشيطانغرهقدقليل

بهأمرالذى()الطهارةالختانيستنكرونوراحوا،وراءهيتخفونقناعًاوالتقوىالورعمنومتخذين
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هؤلا.بينمنوكان(.والميتةالخنزيرالهمالمحرمةالقذرةاللحومومجلونالأبد.إلىوتعالىسبحانه

سمعتهاكاالحقيقةأكتبالحقأجلومن،وحزنأسىفىإليكمفاْتحدثأناأما،المخدوعبولص

منومحفظكماقهينجيكمحقعيسىوبينبينىجرتالقالاتصالاتخلالعيناىورأتهاأذناى،

جديد،مذهببأىيب!ثرونالذينهؤلاءمنواحترسوا،الحسابيومفتهلكون،الشيطانوسوسة

ومنالثيطانمنومجرسكم،بعنايتهوليكلاْكمالأبد.إلىاقهوليحفظكملكمكاتبهأنامامعيتعارض

آمين.شركل

الأولالإصحاح

المسيحبولادةمرلمللعذراءجبريلبشرى

جموذا.سبطمنداودسيدنانسلمنمريمتدعىعذراءسيدةهناككانتالأخيرةالسنينهذ.فى

تعيثىالعذراءمريموكانتوتعالى.سبحانهاقهمنموفداجبريلسيدنازارهاالاْياممنيوموفى

فىعليهاودخلوتموم،تصلىوكانتجدا،طيبةبسمعةتتمتعوكانت،كاملةوطهارةعفةفىوحيدة

يامريم".صحك"اقهوقالوحياهاوحدكاعلبهافقطعمحرابها،

تخافى"لا:قالثمروعهامنهدأولكنه.السلامعليهجبريللماظهرعندماالبتولمريمارتاعت

وكلهمشريعتهيسلكواحقإسرائيلبقإلى-برسلهلرسولامالتكوفىالرباصطفاكلقدمريميا

".هـاضلاصإيمان

مريم"ياالسلامعليهجبريلعليهافرد"؟رجليمسسنىولمأحمل"كيفالبتولمريمفأجابت

بئمر.يمسسكأندونرجلافيكيخلقأنعلىقادروهوشىءلامنالإنسانخلقوتعالىسبحانهاقه

قدير".شىءكلعلىواقه

السلامعليهجبريلفقاليريد،.مافليكنقدير،شىءكلعلىاقهأنأعلم"إفى:مريمفأجابت

فهو.النجساللحموعن،والمسكراتالخمرعنولتمنعيهعيسىتسمينهبرسولمريميا"فلتحملى

".اقهأمركماوليأتاقهمثينة"ولتكن:وقالترأسهامريمفطأطأت"،اقهخلقمنطاهرطفل

العظيم،العلى"أعاقانلةوتعالىسبحانهإليهتبتهلفراحتهىأما،السلامعليهجبريلتركهاثم

أرادهاالقوحدقىفىعلىاقهحنالقدونحلص.حامينىفأنترب،يالكونفسىروحىإنالإلة.أعا

،المقدساسمهتباركعظيماهخلقامقجعلقدوتعالىسبحانهفاقه،العالمشعوبكللتباركنىلى

هو،الطولىاليدصاحبالقديرالعلىإنهيتقونهالذينهؤلاءلتكلأجيل،إلىجيلمنرحمتهولتمتد

الضعفاء،هـمحسيشاء.منويذليشاء.منيرفعالذىالقاثرإنه،الناسقلوبفىالعزةنثرالذى

إلىولابنهلإبراهيموعدممجفظالذىهو،اليدينصفرالاْغنياءهـلصرفالطمام،بأطيبالفقراءهـم!ثبع

الاَبدين.أبدإ
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الثاقالِإصحاح

مريمالعذراءبحملينبىجبريلالملاك

مجاتهجمارءوكانوطييتهبصلاحهعرف،يوسفاسمهأقاركامنلهارفيقامريماختارتلقد

و!اضتجي!ةتحلمكانتلأكاذلكنجارا.كانفقد،بيديهويعمل،ويصوملهولصلى،وشدهاقه

ولرفببقاالرجلهذااختارتلقدفيربهوكا.بالزقيتهمونهاأوحملتوقدبسوءالناسيرميهاأن

الإلهى.الأمرعلىوأطلحنه

ا!عاىعنيبحدماأنفأراد،الطفلعذااءَأكرمهاقدمريمأنوأثركتقيا،صالحايوسفوكان

قىتقكرلماذاورسف،"ياقائلا:وأنبهمنامهفىالربملاكجاءهولكناقه.يخافكانلأنهونحفيها،

النراءمريمظدولسوفوصتتتهاءباْمرهوعليهاكمبماكلأنفلتعلم؟امرأتكمريمإخفاء

يامرطاهرلأنه.النجسواللحم،والمسكراتوالخرالتبيذعنتمن!وأنعيسىباسمأنتتسميهولدا

ولتسلكنمودا.قلبعلىالهدىلينزلإسمرائيل.شعبإلىاقهرسولإنهأمه،رحمتركهمنابتداءاقه

اقه.منعطيمةبآياتوصيأقاموص.صحففىمكموبهوك!طريقا،الربشريعةقإسرانيل

الكثيرين.بهاينجىوبمعجزات

.عهدتفىللربتحلصاحياتطوالمريموكفلاقه.وشكرنومهمنيوسفوقام

الثالثالإصحاح.

السلامعليهعيسىمولد

تعالىفَيسبحونالملائكةوظهور

حاك!ببلاطس.وكانأغسطى.القيصرقبلمنوالياعودامجكمالوقتذلكفىهيرودسكان

وأن،بلدهشخمىكليلزمبأنأمراأصدرقدأغسطىالقيصروكانوسيفاس.أتاسإبراشيتىعلى

وفى،الجليلمدينةالناعرةمغاحرةإلى-سسفاضطروبالتالى.للجنديةأبنانهابتقديمقبيلةكلتقوم

داودنسلمنررسفكانفقد،رأسهمسقطكانتالتىلحم.بيتإلىحبلىوهىزوجهمريمصحبت

لملحخ.بيتإلى-بوسفوصلولماالأصلىموطنهفىشخصكلبتجنيدالقاضىقيصرلأمرتنفيذاذلك

يلجأكانمكانفىأرياضهايسكنأنواضطربالناسمكتطةصغيرةالمدينةكانت.إليهيأوىمكانامجد

فأحاطتوليدها.مريمفيهتضعالذىالوقتجاءثم.هناكيسكنويوسفالأيامومرت.الرعاةإليه

فلمالغنممزودفىوضعتهثمقماط.فىلفتهوقديدعاعلىوحملتهألم،بلاوضعتهثمنور،منهالةبها

السلاموتعلناقهباسمتسبحكبيرةجماعاتفىمبتهجةالملائكةوظهرتخال!مكانالنزلفىيكن
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بعيسى،رزقهماأنسكللىشكرالهويصليانادلهيشكرانومريميوسفوراح،ادلهيخافلمنالاْرنوعلى

.وسعادةفرحفىيرعيانهوأخذا

الرابعالِإصحاح

المسيحبمولدالرعاةتبشرالملائكة

البشرىأعلنواوجدوهولماعنه،للبحثفيخفون

يتوسطهابهمتحيطنورمنبدائرةوإذا،كعادتهمالماشيةقطعانمجرسونالرعاةكانالوقتذلكفى

يهدئراحالذىالملاكظهوروبسبب،فجأةظهرالذىالنورهذابسببالرعاةفخاف،الربملاك

قائلا:قلوبهمفىالسكينةمنزلا،روعهممن

بالخلاصويأق،الربرسولسيكونطفلولدداود"،مدينةفىعظيمانبأأعلنإق"أسمعوا

وعندما"،الربباركهاالتىأمهوبجانبه،الغنممزودفىالطفلتجدونولسوفإسرانيل،لبيتالأكبر

نفوسهمصفيتلمنالسلاممعلنةادلهبحمدتسبحالملائكةمنعظيمةجماعاتأتتالبشرىإليهمزف

لحمبيتإلىفلنذهب"3علىاستقرواحتىبينهمفيماالأمريناقشونالرعاةراحوعندئذرصلت،ثم

عنوبحثوالحم،بيتإلىالرعاةمنكبيرعددأقىوبالفعل".الملانكةأعلنهاالتىادلهكلمةلنرى

وأعطوا،الطاعةعلىفبايعوهالغنم،مزودفىراقداالملاكقالكماالمدينةخارجووجدوهالوليدهالطفل

قلبها،فىكلهبذلكاحتفظتمريمأنعلىوشاهدوهسمعوهبماإليهاوأسروامجملون،كانواماوالدته

شاهدوهماأنالناسأماممعلنينقطعانهمإلىالرعاةعادثم،الربشاكرينيوسفبهاحتفظكما

يحدثفردكلوراحيهودا،فىالجبالةالمنطقةبجميعالخوفوحلالخبرانتشرماوسرعانعجبا،كان

".الطفلهذامصيرومانحن"مانفسه

الخامسالإصحاح

عيسىختان

وكما،الربأمركماليختنوه،المعبد،إلىوحملوهأخذوه،عيسىولادةحكللىأيامئمانيةائقضتعندما

تحملهأنقبلالربرسولذلكإلىنبهكما،عيسىوأسموهختنوهوبالفعل)موسى(،كتابفىجاء

فثعراالكتيرين،وموتالعالمخلاضيديهعلىسيكونالطفلأن!وسفأدرككمامريموأثركتأمه،

الله.نحافةعلىوربياهاللهبخشية
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السادسالإصحاح

يهوداإلىالشرقفىالمجوسيهدىالنجم

السلامعليهعيسىوجدواحيث

والداياوالبيعةالطاعةلهفقدموا

فىالنارعبدةمنالمجوسمنثلاثةأنحدث،المسيحولدعندماعوداملكهيرودسعهدفى-

فيمافتثاوروا.خاطفبرتلهنجملهمفظهرالسماءفىالنجومإلىيتطلعونكانواالئرقية.المناطق

بالقدسحطواوعندماعودا،مملكةإلىوصلواصتىعدعموالنجم،النجموراءيسيرونوراصوا،بيغم

فىالناسواضطربالخوف.تملكهبَالخبرهكلوثسسعولماصديثا.ولدالذىاليهودملكعنساْلوا

ورلدأنالمفروضمنمكانأى)فىلهمقالاجتمعوافلما.والكتبةالكهنةبجمعهيرودسفأمر،المدينة

الملحوطالمقامصاحبةيالحمبيتيا)وأنتمكنوب،هوكمالحمبيتفىيولدباْنهعليهفردوا(.المسيح

(.إسرائيليقوداشعيىزعيممنكيخرجفلسوفعودا،أمراءبين

فىنجمارأوابأغمعليهفرثوا؟أتيتملماذاوسألهمالمجوسباصضارأمرذلكههيرودسسعولما

إيىأشارالذىالجديدالملكإلىبهداياأتواواغملحم.بيتإلىفقاثمموراء.فساروايسيرالشرق

عوثواوجدتموهمافإذا.الطفلعنونثاطبجدوابحثوالحمبيتإلىاذهبواهكلودوسفقال،النجم

نحاتلا.نحادعا*مهفىوكانلأعبله،أذهبأنأريدلأفىإلى

السابعالإصحاح

وطهمإلىيعودونثمعيسىيزورونالمجوس

وحنرهممنامهمفىعيسىفمتراءئأنبعد

المجوسرأىرلما.أمامهميسيرالثرقفىلهمظهرالذىالنجمووجدوا،القدسالمجوسغاثر

فوقمدخلهاعندتوقفقدالنجموجدوالحم،بيتإلىوعلواوعندماشديدًا،فرخافرحواهالنجم

علىوأقسمواأمامهوركعوافانحنواأمه.معالطفلووجدوافدخلوهاعيسىفيهماولدالتىالحظيرة

نامواوعندماشاهمو..ماالعذراءلمريميذكرونوراحواوالفضة،والذهبالتواوللهوقدموا.طاعته

عنموطنهمإلىسافروااستيقظواولما"هيرودسإلىتعودوالا"لمموقال.المسيحالسيدلهمظهر

عودا.فىشاهدوهماوأعلنواآخر،طريق
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الثامنالإصحاح

لاجئةمصرإلىأمهتحملهمريمبنعيسىالمسيح

الأبرياءالأطفاليذبحوهيرودس

علىصموبالتالىبهاستهزءواأنهمأيقنيرجعوالمأنهمرأىولما،المجوسعودةهيرودسانتظر

الوقت.ذلكفىولدطفلكليقتلأن

إلىواذهبواوأمهالطفلوخذبسرعةاستيقظلهوقالالربملاكلهفتراءىنانا،يوسفوكان

وذهبواوالطفلمريموأخذمذعوزانومهمنيوسففقام،يذبحهأنينوىهيرودسأنواعلممصر،

جندهفارسلبه،سخرواالمجوس-أناعتقدالذىهيرودسماتحتىبهامكثواحيثمصر،إلى

،هيرودسأمرهمكاالأطفالجميعوقتلواالجندجاءوبالفعللحم،بيتفىولدطفلكلليقتلوا

تندبراحيلفكانتكثير،وبكاءحزنهناك"كانالرامةفىقالعندصاالرسولكلماتوصدقت

".موجودينغيرلاْنهمالسلوىعليهاتنزلولمأبناءها

التاسعالِإصحاج

الحكماءومجنريهراإلىيرننمسو

عشرةالثانيةبلغوقد

هؤلاءماتفقديهوداإلى"عدلهوقالليؤسفرؤيةفىالربملاكظهر،هيرودسماتعندما

منالسابعةبلغقدوكانمريموأمهالطفليوسفأخذوبالفعل".الطفلموتيريدونكانواالذين

سفرهيوسفأكمليهودا،فىالحكمتولىقدهيرودسبنأرخيلوسبأنسمعواولمايهودا،إلىعكمره

الطفلوشب،الجليلفىالناصرةسكنواوبالتالىسوءينالممأنيهودافىبقىإنيخشىوهوالجليلإلى

.الناسوبفضلادكّبفضلوعلمَاحكمةواكتسب

كما،هناكادلهليعبدواالقدسإلىويوسفمريممعذهب،عشرةالثانيةالسلامعليهعيسىبلغولما

عيسىافتقداوقدومريميوسفعادصلواتهمامنانتهياأنوبعد(موسى)كتابالتوراةفىجاء

أترابهبينعيسىعنباحثينالقدسإلىرجعافقدهماأما،وأقربانهأترابهمععادبانهمعتقدين

واحدكلوكانالناصوس،فىيناقشهمالاْحباروسطالمعبدفىالطفلوجداالثالثاليوموفى،وزملائه

الطفلهذايجمعأنيتأقكيفقانلينأسنلتهم،علىوأجوبتهالطفليسأالاالتىللأسئلةيعجبمنهم

".القراءةيتعلمولماالسنصغيروهوالكتيرةالعلومهذهمثل

شديد"؟حزنفىوكناأيامئلاتةثدةعنكوأبوكبحثتلقدبنافعلتماذابنيياقائلةأمهفنهرته
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والديهمععيسىذهبثم".والأمالأبقبلتأقالربخدمةأنتعلمينألا"قانلًا:عيسىعليهافرد

وتواضع.واحترامطاعةوكله،الناصرةإلى

الفشونجبلعلىالإنجيليتلقىالثلاثينابنعيسى

أحدظهريصلىكانأئهلىقالكا،الزيتونليجمعوالدتهبمحبةالجبلإلىذهبقدعيسىكان

بهأحاطكما،للغايةالبريقشديدةنورمنطاقةبهأحاطت"،الرحمةياذا"يارببلغوعندماالأيام

السلامعليهجبريلإليهقدمثم"،ادلهتبارك،اللهتبارك"ادلهباسمتسبحالملانكةمنلهحصرلاعدد

بهأمرمابكلعلمالكتابفىوكان،بقلبهعيسىفتلقاهلامعةمصقولةمرآةوكأنه،ليقرأهكتابًا

لىقالثم،يكونماأوضحكانفيهكتبشىءكلبل،أرادهماوكل،قالهفاوكل،وتعالىسبحانه

"،الكتابهذامنهوأقولهماوكل،رسالةكلوأعرت،لرسوكلأعرفأقبرنابايااعلم"المسيح

كلعلىمريمأمهأطلعإسرانيلبيتإلىاللهأرسلهرسولأنهوعلم،الرؤيةهذهالمسيحتلقىأنوبعد

نأوماملازمتهاالآنبعديستطيعلاوأنه،ادلهسبيلفىشديذاعذائايعذبسوفإنهقائلاشىء

وتباركادلهتباركتولدأنقبلهذابكلأنبنتقدأفىيابنى)،اعلمقالتحتىذلكمريممنهسمعت

".المقدساسمه

الالهية.رسالتهمبلغًاوالدتهتاركاعيسىرحلالوقتذلكومن

عشرالحادىالِإصحاح

القدسإلىإويذهباللّهبإذنالأبرصيشفىعيسى

أوحىقدكانأبرصاقابل،طريقهوفىالقدسإلىذاهئاالزيتونجبلمنالسلامعليهعيسىهبط

عيسى"ياولقولتدمعانوعيناهعيسىإلىيتوسلالاْبرصفراحاللهرسولهوعيسىبأنإليه

"أعطنىالأبرصعليهفردأبكأفعلأنتريدقماذاأخىيا"عيسىعليهفرد"ارحمقداودابنيا

فرد"،مثلكبشرإلاأناوماالصحةحهبكخلقكاتذىلربكصللأحمقإنك"عيسىفعنفه"،الصحة

حق،أجلىمنوتعالىسبحانهلتهفصلطهركالربولكنبث!ر،أنكالسيدأيهاأعلمإقالأبرص

منبالصحةالمريضالرجلهذاعلىأنعم،العظيمربى"سبحانكوقالعيسىفتنهدبالضحةعكينعم

ادلةذاكرًااسمبيمينهالمريضالرجليتحسسأخذحتىذلكقالأنوما"،المطهرينرسلكأجل

أصبححتى،جلدهونظفالبرصتلاشىحتىذلكقالأنوسا"،معافأنتأخىيا"وتعالىسبحانه

إسرانيلأهلياقائلًاشفى.قدأنهرأىعندماعالبصوتالأبرصفصرخصغير،طفلبشرةوكأنه

أخى"ياقائلًاالسلامعليهعيسىفرجاهإليكماللهأرسلهالذىالرسولاستقبالإلىهلمواهلموا

قائلأ:صياحهعلاصياحهعنيكفأنعيسىإليهتوسلوكلماشيئًا"تقلْولاالسلامعلىحافظ
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891

الناسمنقليلغيرعددالوقتذلكفىوكان،.الربأرسلهالذىالطاهرهوهذا،الرسولهو"هذا

اقهظهماأنحائصافىينشرونوراصوا.عيسىحيثودخلوهاجرئاإليهافحاثواالقدسيغاثرون

.الأبرصإبراءمنعيسىيدعلىرنحالىسبحانه

عشرالثاقالإصحاح

،الناسبهايعظللمسيحموعظةأول

لمبافَهيتصلومااللينيةالعقيدة

ليرواالمحبدإلىعرولونالناسوأخذ.الكلماتهذهسمحتعنومابأجمعهاالقوصىمدينةتحركت

"هؤلاء:قائلينعيسىإلىيتوصلونالكهنةأخذحقنالم!يهمفصاقاقه.ليحبددخلهالذىعيسى

بكلامربكإليكأوحىهـاذاأمنل.الأرقيارتقيتفإنإليكوالاستماعرؤيتكفىيرغبونالناس

".الخالقباسمبهفتحدث

نأالمكتطةالجوعإلىأضارثم.يتكلمونلاوحيت.الكنبةعلىكانحيثإلىعيسىفارتقى

ليحبموه.عبيدرفحصانهبرحمتهخلقالنى4وتحالىسبحانهاقهاسم"تبارك:قالسكتوافلمااسكتوا.

شىءكلقبلبهائهمءفىوالرسلصناثهم،فىالقديسينخلئالذىوتحالى،سبحانهاسمهتبارك

نج!ةوقبل"القديسفهكاءفىخلقعلىلقد"قائلا:داودخاثمهإلىغثوالذى.العالملإنقاذوأرسلهم

هـوأتباعهيابليىعقابهأنزلالنىاقهاصموتبارك.ليحبلؤالملام!خلقالذىاقهاسمتبارك،الصباح

طينمنالإنسانخلقالذىاتوتباركالسجو!لهاتأرادلمنيسجدأنأبلأنه،الجنةعليهموحرم

الجنة،منالإنسانأخرجالذىتحالىاءتباردنحلوقات،!قسنزلةبوأهثمالأرضبترابمعجون

أصلوهاثعوعهمالقبكائهمافىوحواءآثمرحمالذىتحالىاقهتبارك.المقدسةأوامرهعصىلأنه

علىالطوفانأرسلالذىاقهتباركهأخيهقاتلقابيلعاقبالذىتعالىاقهتباركالبشرىالجنس

عندفرعرنعلىوتغلبمصر.علىنقمتهأرسلالذى4الثلائةالحاصيةالمدنأحرقوالذى،الأرض

.اتقبارك،القاصيةالقلوبأصحابوعاقبالكفرةوعذبضعبهأعداءش!ملومزقالأحمرالبحر

فاْنقذراوالصدقالحقسبيليسلكواحتىرسلهإليهمفاْرسلعباثه.برحمتهغمرالذىوتعالىسبحانه

منوابنهإبراهيمأبانابهاوعدقدكانالقالأرضهذهاتأغطاهموالذ-شرالاَنام،الشرورمنعباد.

صضعنافلاالطاهرناموسهوأعطاناموص،عبالهإليناأرسلالذىاقهتباركالاَبدين،أبدلىواٍبعده

.الربجميععلىاصطفاناالذىاقهسبحانالثميطان،

فىالسلامعليهعيسىراحئم؟خطاياناعلىنحاقبلاحقنحنماذااليومهنحنماذاالإخوةأعا

لأنممالكهنةيزجرراحكماغروزاهوامتلأوتحالىسبحانهاقهاصمنسىلأنهال!ئحبيؤنبوقادةحمية

ناموسونسوا،فاسدةبمذاهببثروالأنهمالكمبةوأنبالدنيا،علىتكالبواولأنهماقه،عبادةأهملوا
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9راحوفكذا،وعاداتهمتقاليدهمبتثبيتشىءلاإلىادلهشريعة-حولوالاْنهمالحكماءووبخءادله

الرحمة،الرحمةيميحونوأخذوا،أكبرهمإلىأصغرهممندموعهمسالتحقالناسيعظالمسيح

تحدثفقدله،كراهيةتتقدوقلوبهمعنهفابتعدواوالحكماءالكهنةأما.أجلهممنيصلىأنإليهمتوسلين

استقبلهالذىالشعبخافواولكنهم.عليهالقضاءفىيتداولونوراحواوالحكماءوالكتبةالكهنةضد

.بحرفينطقواولميتكلموافلم.ادلهعندمنكرسول

فتكنالربأعامت!ينتك"فلتكنقانلينتبكىوالناس.وصلىالربللإلهيديهعيسىورفع

يتبعهالقدسمناليومنفسفىسافرثمالمعبد.غادرحق،صلاتهمنعيسىانتهىأنوما"،صئينتك

المسيح.عنبينهمفيماسوءًايتحدثونفراحواالكهنةأماغفير،عدد

عشرالثالثالإصحاح

ويملانمتميسمسقوش

السكينةعليهينزلجبردل

وبعد،ويصلىالزيتونجبلمنينزلأنفىيرغبونالكهنةأنعيسىأدركأيامبضعةمروروبعد

الكتبةأنأعرفإقالربأيهاالصباح"فى:قالالعظيمالحلىقهيصلىبطولهالليلعيسىقضىأن

إليكأبتهل،الرحيمالعظيمالربأعاخادمكأنا،قتلىعلىكلمتهماتفقتقدالكهنةوأنيكرهوننى،

إلاأعبدلاعبدكإقمنقذى،فاْنت،الناسهؤلاءحبائلمنأنقذقعبدكأنالدعائى،تستجيبأن

هىفكلمتك.كلمتكولتكنصثينتك،فلتكنذلك.تعلمأنت،وحدكإياكإلاأبتهلولاوحدكأنت

تخفلالهوقال.جبريلعليههبطالكلماتبهذهعيسىتكلموعندماالأبدى،الحق-الحق

وعندنذ،رسالتكمنتنتمىحتىتقضىولنمجرسونك،ألفألفالأعلىالملأفىفهناكعيسىيا

رحمتكبأعظمماالعظيمإلهىيا:وقالالاْرض،علىعيسىفسجدكايتهعلىأشرفقدالعالميكون

به.غمرتنىماأمامالإلهأيهاأقدمهأنأستطيعالذىما

إحقاقًاإسماعيلالوحيدبابنهيضحىأنأرادالذىابراهيموتذكرعيسىياقمجبريلعليهفرد

عيسىياوعليكالفداء،ضحيةمحلهالكبشحلوبكلمة،ابنهلتقتلتكنلمالسكينولكن.ادلهلكلمة

فعل.كماتفعلأنعبدادلهيا

نأأستطيعولالدى.مالولا،بالكبشلىأينولكن،افعلوالسعةالرحب"علىعيسىفرد

؟".شرعىغيرعملفهذاأسرقه

أبدالمجد"له:ويباركهاللهعلىيثنىوهوعيسىبهفضحى،بكبشجبريللهأقالحالوفى

".الآبدين
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عشرالرابعالإصحاح

يومًاأربعينصيامبعدحوارييهيختارعيسى

منالآخرالجانببلغحتىالليلفىوحيذاسرو.فىواستعر.الجبلمنالسلامعليهعيسىهبط

شعبهيرحمأندانمااقهإلىمبتهلاونهاراليلاشيئًايأكللا،ليلةوأربعينيوماأربحينفصام،الأردن

بمعسولإغراءهوحاولالثيطانلهفطهرجائغاكانالأريعون،الرومانتهىولما.إليهأرسلهالذى

حتىالشيطانرحلأنومابههوالاستحاذةا!ذكربقوةطرءاللامعليهعيسىولكنهالكلام

إليه.حاجةفىصماعيسىتحطىوراحتالملانكةظهرت

وأخذوا،العظيمالفرحمنجوفىشحبهامعفتعابلالعالعسمنطعةإلىالسلامعليهعيسىوعاد

القلب.شغافوتمىوقوةحميةفيهاالكمبةهكليماتعنتخحتلففكلماتهمحهم،يستقرأنررجونه

ناموسعلىتسيروراحتإيمانماهإلىعادتا!ىالجوعضخامةالسلامعليهعيسىرأىوعندما

اثنىواختار،الجبلمنأخرىمرةهبطالصباحأدهولما+الليلطيلةيصلىوراحالجبلإلىذهبالربه

بطرسوأخوهاندراوس:وهم.الصليبعلىياتالذىعوذامنهمبالحواريين،أسماهمضخصًاع!ثر

العطايا،ليتلقىمجالسكانالذىالضرائبجابمتىومعهمهالإنجيلهذاكتبالذىوبرناباالصيادان

الإسخريوطىهـكوذاوجيصى،،وفيليبوبارتليصرو،هـكوداهوتادروحمازبيدى.ابناوجيصىهووحنا،

فكانالإسخريوطى.عوذاأما،الإلهيةالأسرارعلىدانمًايطلعهمالسلامعليهعيسىوكانالحانن،

العشر.لنفسهيستقطعأنصدوزكاةوهداياتبرعاتمنمجمعكانمماالصدقاتبتوزيلعيقوم

عشرالحامسالإصحاح

العرسأثناءفىنبيذإلىالمياه!ويلفىعيسىآية

صيامأوشكعندمازواحهحفلإلىووالدتهوحواهـلمهالسلامعليهعيسىدعاغنىرجلهتاككاق

أوضكأنإلىالنبيذبتربمجتفلونالجميعوراحالدعرةاللامعليهعيىقلئى،ينتهىأنالهيكل

وهذاومالىقانلا:عليهافردالنبيذ.نضتلقدقانلةإليهأسرتذللهاأمهرأتفلما،يفرخأنعلى

قناقستهناكوكانت.عيسىبهيأمرماكليلبواأقوالسقاةالحومأمرتفقدوالدتأماأمى.يا

ماء..القناقهذهاملئواعيسىفقال،الصلاةقبلللوضوءالإسرائيلرونَيستخدمهاكانللميا.

لمؤلاءست!روبإلىفلتتحولىالربباسمعليهامعزمًاعيسىضالاما:القنافاالحدمملأوبالفحل

شربهفلما،المشروبمنالمراسمشيخوأعطواهالمحتفلينعلىوداروامنهاالسقاةملأتم.المحتفلين

يعرفيكنولم.الآنحتىالنبيذبأجودتحتفظونلماذاالفاسدونأعاقائلا:وأنبهمالسقاةعلىنادى

عيسى.شيئًاع!فعله
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ولكننبيذهإلىالماءحوللقد،الصالحيناقهأولياءمنطاهررجلهناسيدناياقائلينالخدمفرد

عيسىبجوارمجلسونكانواالذينولكنسكروا.حتىال!ثرابفىأسرفواقدالخدمأنظنالرجل

وإنك،الصالحيناقهأولياءومنلطاهرإنكوالحققائلينوكرموهالمائدةعنقامواشىءكلورأوا

لنا.ادلهأرسلهحقيقىلرسول

بمنإسرالْيلرحمالذىقهالحمدوقالوابه،بقلوبهمآمنواوكثيرونبه،الحواريونآمنذلكوبعد

.المقدساسمهتباركعودابيتكلأ

عشرالسادسالإصحاح

لحوارييهالعظيمةوتعاليمهعيسى

أقبلجلسولما،الجبلإلىبهموطلعحوارييهالسلامعليهعيسىبهعأنالاْياممنيومفىحدث

عليناأنعمقدوتعالىسبحانهادلهإن"قانلأ:ويعظهميتكلمأخذثم،بجوارهوجلسواالحواريونعليه

فىيوضعالجديدالنبيذأنوكمايمان،وباٍبحققلوبنامنونعبدهنخدمهأنمجبوعليه،عظيمةبنعم

التىالجديدةبالعقيدةوعملتمألركتمماإذاجدذارجالأأنتمتصبحواأنمجب،جديدةقناق

واحد،آنفىوالأرضالسماءبعينيهيرىأنيستطيعلاالإنسانإنلكمأقولوالحقبهاسأصارحكم

والعالم.الربتحبأنيستحيلوبالتالى

ويكرهه.الاَخريعادىمنهماوكلواحد،آنفىسيدينيخدمأنالحكمةبعضبهإنسانيستطيع"لا

فالعالمالدنيا،ومصالحوعبادتهالربخدمةبينتجمعواأنتستطيعوالنبالحقلكمأتولهذاوحتى

تجدونبل،العالمفىراحةتجدواأنتستطيعوالنذلكوعلى،والخبثوالشهوةوالكذببالنفاقيلتحف

تجدونفمتىوتزدروه،العالموتحتقرواوتعبدوه،الربتخدمواأنبكموالاْجدىوخسرانا،اضطهادًا

...،(.بالحقأتكلملأقوأطيعوقكلماقاسمعوالنفوسكمالسلوى

ادله"وليبارك.والراحةبالسكينةيكلؤهمفلسوفالدنياالحياةيزدرونالذينهؤلاءيباركالحق"

(،،.)الآخرةادلهملكوتفىكثيرةمباهجمجدونفلسوفالدنيا،مباهجبحقيكرهونالذينالفقراء

".عليهمتخدمفالملائكةاللهمائدةعلىيأكلونالذينالؤلاء"طوب

والأشياءوالضياعبالقصورنفسهالحاجيشغلفهل،حجاجكاْنكمسفرعلىالحياةهذهفىإنكم"

والمصالحالمنافعفىيفكرولاأحمالهمنيخفففالحاجلا،تاْكيدبكل؟للحجطريقهفىوهوالدنيوية

تقتنعواحتىلكمسأضربهآخرمثلًاأردتم،)وإذالكم.مثلأهذاوليكن.الحجطريقفىوهوالدنيوية

لكم".أتولهماكلوتفعلوا

انظرواولكنطعامًا،ولطعمناثيابًايكسوناالذى"من:قائلينالدنيويةبالرغباتقلوبكمتثقلوالا

لقادرإنه،سليمانمجديفوقبمجدولغذيهايلبسهاوتعالىسبحانهفادتهوالطيور،والأشجارالورودإلى
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إسرانيلشعبعلىالسماءمنيسقطأنالمَنأمرَإنهتحبدوه،أنأمركمقدالذىفاللّهيطعمكمأنعلى

النساءجانبإلىرجل،ألفوأربعينستمانةوكانواكسوخهم،يؤدهولمسنة،أربعينالبرارىفى

وعطفه،رحمتهفىطمعأحدًاادلهيخذللنولكنتضنان،والاْرضالسماءإنلكمأقولوالحق،والأطفال

يهلكوا،حقطمعهمعندزالوامافإنممالعيشمنبسطةفىأنهموبرغمالدنيا،هذهفىأغنباءهناك

نعمنف!ىياسأفعلهالذىمالنفسهوقاليومبعديومًايزداددخلهوكانغنىرجلهناككانلقد

نفسىيالتظفرى.وجديدةكببرةنحازنمنهابدلأوأبنى.صغيرةفهىالغلالنحازنأهدمسوف

يعنىأنبهالأجدىكانأما،الليلةنفسفىالحباةفارقلقد،مسكينرجلمنلهيا،تريدينبما

هؤلاءولكن،الأرضهذهوخيراتوالزكاةالعطايالهمومجمللمم،صديفانفسهمنحعلوأنبالفقراء،

.الآخرةفىادلهكنوزعلىسيحصلونالفقراء

عشرةيعطيكمالجابهذاوإذاكان،الجباةأحدمصرففىأموالكمتضعونألافضلكممنلىقولوا

تملكون.ماكللديهتودعونألا،لديهتودعرنمامثلعشرينأوأمثال

أكثز،أومرةمانةدان!االحياةفىمفاعفاإليكميحودادلهمحبةفىتعطونهماكلإنلكمأقولوالحق

وخدمته.اقهعبادتكمفىبالغبطةالشعورمدىإلىنظرتمهلا

عشرالسابعالِإصحاح

حقيقتهاعلىالرسالةنفسفهموا)!كط(بمحمدالمؤمنين

ادلهنخدمأنناإلىمطمثنوننحن،بقولهفيليبعليهردذلك،السلامعليهعيسىقالوعندما

إلهإنك،)والحقأشحياء:النبىقالفقد.وتعالىسبحانهعليهنتعرفأنفىنرغبولكننا،ونعبده

أناا،.هوالذىأنا"إق:عبدهلموسىالهَقالك!امستور(،،

هوادله،كينونةلاوبدونهكائنواقهخير.لاوبدونهخيرادلهيافيليب،"اسمعقائلأعيسىفرد

،الإطلاقعلىلهمثيللااللهشىء،كلفىدائئاموجودوهوشىءكليملأالله،حياةلاوبدونهالحياة

شىءلكلوأعطى،بدايةشىءلكلأعطىقدولكنهالآخر،هوالأولهوالنهايةهوالبدايةهواقه

يأكللاله،جسدلااقهله.شركاءأورفقاءولاله،إخوةولاله.ولدولاله،أمولاله،أبلا.نهاية

روحافىفهوالبشر،بنىمنلهشببهلاأزلى،صولكنه،يتحركولايمشىولا،يموتولاولاينام

نقض.ولاخلاففلايعفوأويحاقبعندمافهوعدل،كلهالخير.ومجبخيرإنه،مطلقمجردمعنوى

كلتعرفهولن،تراهلنالأرضهذ.وعلىالدنياهذهفىإنكفيليبيالكأقولالقولوصفوة

مجدئا.ولكتملسحادتناتكتملعندماملكوتهفىدائئاتراهسوفولكنك،المحرفة

ألأتقولإذنفكيفأبونا،ادلهأنأشحياءرسالةفىمكتوبإنه؟تقولماذاياسيد":فيليبفأجاب

؟"لهولد
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مجبوبالتالى،والاستعاراتوالكناياتالاْمثالمنالكثيرالرسلأقوالفىلتجدإنك،عيسىفقال

رصولألف144وهموالرسلالاْنبياءتحدثلقدوروحها.بمحناهابلالكل!ةبحرفيةتتمسكألا

وولىرسولسيأبئبحدىولكن.تعمياتفىيتكلمونوكانوا،الحالمهذاإلىوتعالىسبحانهاقهأرسلهم

قالاالتىالمعمياتبهيعنورهويشتت،الرسلمنسبقهمنجميعسنا.يخطى،الطاهريناقهأولياءمن

إسرانيل،ارحمإلهىيا":وقالتنهدذلكعيسىقالأنوبعداقه.رسولهولأنه،قبلهمنالرسل

".العبادةلكنحلصينيحبدوكحتىإبراهيموذريةإبراهيموآلإبراهيموارحم

".العالمينياربذلك"وليكن:الحواريونفرد

كاذبة،تنبؤاتمنأشاعوهبمااقهناموسأبطلواقدوالحكماء.الكتبةإنلكمأقولإقعيسىقال

الذىالجبلوهذاإسرانيل،بيتعلىفغضبوتحالى.سبحانهالحقيقيينرسلهتنبؤاتمعتتعارض

بعنايتكواكلأ.العالمينياربارحمناوقالواالكلماتهذهسماععندالحواريونفبكىلهإلِمانلا

عهدكتراعىلاوالق،احتقارهممحطهىالتى،الأممازدراءحطتجعلهاولا،المقدسةوالمدينةالهيكل

آباننا".ربياالعالمينربياذلك*وليكنقائلأ:كلامهمعلىعيسىفأفنالمقدس

عشرابثامنالإصحاح

اللّهعبدةالعالمعذبكيفالإصحاحهذافىيظهر

("العيسىموعظة"أولونجاهمعبيدهاقهحمىوكيفواضطهدهم

لى،رسلًالتكونوااخترتكمالذىأناولكننىتختاروق،لم"إنكمقائلأ:أردفذلكعيسىقالولما

ادلهلحبيدعدؤاأبدًاداناكانفالحالمرسلى،وفحلًاحقيقةتصبحونفحندئدالعالمكبرهكمماوإذا

،رسولآلافعشرةإيزابيلقتلتإيلياوقتفىحقبل،سبيلهفىقتلواالذينادهرسلدانماواذكروا

عالمناوإنأحابأواهمقدكان،الرسلأبناءمنآلافسبعةنجاكا،المسكينإيليانجاوبمحجزة

تفقدواولنبضرر.أحديمسكمولنأحصقدشعركمفحددتخافوا،لنولكنكم،اللهيعرفلاالفاسد

سيكلأاد!هأنتطنونفهل،ادلهباْمرإلاريشةتفقدلنوالطيورالعصافيركذلك،شعركممنشعرة

مصادفة،مجردجاءإنسانهناكهل،أجلهمنشىءكلخلقالذىالإنسانمنأكزبعنايتهالطيور

تارككماللهأنتظنواألاالآنوعليكم،لاطبغاأبابنهعنايتهمنأكزبحذائهيعتقمنهناكهل

الشجرأوراقمنورقةمنفاالطيورعنأتحدثمالىبكم،عنايتهمنأكزبالطيورسيحتنىأنهأو

وإذنه.اقهمنبأمرإلاتسقط

خافْماإذافالعالمبتعاليمى،ماتمسكنمإذايخافكمسوفالعالمإنالهق.لكمأقوللأننىصدقوفى

فلسوف،وفجورهفسادهينكشفأنخافإذاأما،يكرهكملنفإنه،وفجورهفسادهينكشفألا

فكروابل،قلوبكممنتغضبوافلابكلماتكماستخفقدالحالمأنرأيتمماوإذاويضطهدكم.يكرهكم

والتعقل،بالحكمةالازدراءوهذاالاستخفافهذايقابلفهو.وأعطممنكمأكبرأنهوكيفادلهعطمةفى

http://kotob.has.it



طينمنأوترابمنوأنتمتغضبونفلماذا،العالمعلىادلهصبرماوإذاجنوئا،ذلكالمفسدونويسئَى

فأديروا،وجهكممنجانبعلىأحدضربكموإذا،عاليةبأرواحكمتحتفظونبصبركمإنكم،الأرض

قابلبلذلك،تفعلالتىهىالدنيافالحيواناتبالشر،الشرتقابللايفربه،حتىالاَخرالجانبله

أقولوإقبالمياهبلبالنار،تنطفىلافالناريكرهونكمالذينهؤلاءأجلمنادلهوادعبالخير،الشر

الخيرعلىتسطعأنالثمسيأمرالذىادلهسبحانبالخير.بلبالشر،الث!رعلىتتغلبوالنإنكملكم

فآناادلهأولياءياأطهارإنكم"الناموسفىجاءلقدمحًا،والشرالخيرعلىيهطلأنوالمطرمعًا،والشر

(،.كامللأقكملاوكونواتقى،لأقأتقياءكونواربكملأقطاهر،

ثيابكمإن،سيدهيرضىالذىجلبابهويختار.لسيدهمرضاةالعلميدرسالعبدإنلكمأقولوالهق

يكرهادلهأنوتأكدواخالقكمادلهيكرههشيثًاتحبواأنأوتطلبواأنفاحذرواحبكمهىإرادتكمهى

عليها".أنتمتتكالبوافلاالدنيا..علىوالتكالبوالجشعالتفاخر

عشرالتاسعالِإصحاح

تلاميذهأحدخيانةعنيتحدثعيسى

نحن؟مميرناف!النتبعكشىءكلتركناأننااعلمالمعلمأيها،بطرسأجابهذلكعيسىقالعندما

الاثنىإسرانيلأسباطضدوتثهدونبجوارىستجلسونالقيامةيومفىأنكمالحقعيسىأجاب

عشر..

شيطاناأحدهمفكانتلميذأ.عشراثقاخترتلقد؟ماهذاالمىإيا:وقالتنمدذلكعيسىقالولما

يدونوكان،المسيحيسألوهوأحدهموقالشديدًا،حزنًاحزنواالكلمةهذهالتلاميذسمعوعندما

قائلًاالمسيحرد؟بتلمذتكجديرغيرمنبوذًافأصبحالشيطانيخدعنىهلياسيدىسرُّا:مايقوله

برناباياأبثريهلكوا،ولنالحالميخلقأنقبلكثيرينأناضااختارقداقهفإنيابرنابا،كثيراتحزنلا

.الحياةكتابفىمكتوبفاسمك

يجعللمفادته،لقولىيحزنلنيكرهقفمنتخافوا"لاقائلا:تلاميذهخاطريطيبعيسىوراح

إلهيا".شعورافيه

...آمينتلاميذهوقالالسلامعليهعيسىصلىثموطمأنينةبراحةشعرواحديثهتلاميذهسمعولما

الرحيم.العزيزاقهمشي!ةفلتكن

،بالبرصمرضىعشرةطريقهفىوتابلتلاميذهومعهالجبلهبطصلاتهمنعيسىانتهىأنوبحد

ارحمنا..داودابنياعيسىصاحواحتىرأوهأنفا

اشفنا".":قائلينجميعافماحواالإخوةأيهامنىتريدونماذالهموقالاقتربوا،أنعيسىفناداهم

إلىابتهلوامثلكمبثرأقترواألماشفنا؟قلتمعندماعقولكم3فقدتمهلاالتحساءأيها:عيسىفرد

يشفيكم.أنالقادرالعزيزالقوىفهوخلقكمالذىالله
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اللهأولياءمنوكولكنكمثلنا،بشرأنكنعلمنحن:لهوقالواالمرضىأعينمنالدموعفسالت

يثفينا.أنلناادلهوتدعوتصلىأنونرجوك،وتعالىسبحانهعندهمنورسولالمالحين،

قاثلا:اقهولدعويتمتمعيسىأخذثم،ارحمهمالسيدأيهاقانلينإليهتوسلواذلكتلاميذهسمعولما

ومنآبينا،لإبراهيمحبكأجلومن،عبدكإلىكلماتواستمعارحمالرحيمالرحمنالقديرالعزيزأيها

إلىتحولحتىذلكعيسىقالأنوما،الصحةعليهمواسبغالناسهؤلاءارحم،المقدسالعهدأجل

ادله.ناموسفىجاءكماالكهنةعلىأنفسكمواعرضوااذهبوا:الموقالالمرضى

وكان،عيسىعنباحثاوعادشفىقدأنهأحدهمرأى.الطريقفىهموبينا،عنهمالمرضفذهب

له:وقالإياهمبجلاامامهانحنىوجدهولما،إسماعيلنسلمن

لقدعيسىعليهفردله،خادمًايقبلهأنإليهيتوسلأخذثم،اللهأولياءمنصالحولىأنك"الحق

،لأخدملالأخدمأتيتأقأعلمعيسىوقالبرنوا،لقد:لهفقال،الآخرونالتسعةأينالعشرةبرئ

بأنوابنهلإبراهيماللهوعودأنويعرفوايتعظواحقادهّشنفاككيفللناسوقلدياركإلىفاذهب

ادلهنعميروىأخذحيهإلىوصلولماالرجلرحلوبالتالى،فارغةوعودًاليستادلهملكوتيعطيهم

عيسى.يدعلىعليه

العشرونالإصحاح

آيةيطلبوالشعبالبحرفىعيسىآية

فىعاتيةريحهبتثم،الناصرةمدينتهقاصدامركبااستقلحيثالجليلبحرإلىعيسىذهب

السفينةمقدمةعندنانماالسلامعليهعيسىوكانشىءلاوتصبحالسفينةتغرقأنأوشكتالبحر

كبيرخوفواحتواهمهالكونفنحننفسكانقذالسيد"أيهاقائلينوأيقظوهإليهتلاميذهفهرع

عيسىفنهضمتلاطمةهانجةالأمواحوكانتالسفينةسيربعكستمبعاتيةعاصفةالريحفكانت

السماء:نحوبوجههوتوجه

عَبيدك..،،.ارحم..الشعوبيارب..السماواتإلهيااللهم

منساْلوهذلكالبحارةلاحظولماالبحرصفحةواستوتالاْمواجوسكنتالريحهدأتالحالوفى

البحر..ويطيعهالريحتطيعهالذىذاهو

بههورفاجتمععيسىفعلهماالمدينةفىيثيعونالبحارةراحالناصرةمدينةإلىوصلأنوبعد

وقدمواوالحكماءالكتبةجاءثمالمدينةسكانبنحوعددهميقدروكانبهنزلالذىبالمنزلاحاطكبير

بعضلناتظهرأنلكفهليهوداوفىالبحرفىفعلتهمابعظيمسمعنالقدلهوقالوالهأنفسهم

بلدكم.فىهناالعلامات

وفىأمتهأكرمتهرسولمنفابهايظفرلنولكنهعلامةيريدالكافرالجيل"هذاقانلاعيسىفرد
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وكانصيداامرأةعندإلابالسحادةليثمعريكنلمولكنهالاْراملمنكبيرعدديهودافىكانايلياأيام

.السورىنعمانغيرمنهميشفلمولكنهبيهودااليثععهدفىالبرصمرضىمنكبيرعددهناك

.أنعلىأسفلإلىبهليقذفواللهاوتقمةأعلاإلىوحملو.بهوامسكواوماجالشعبهاجولقد

عنهم.وافصرفوخلفهموسطهموفىبينهممنسارعيسى

والعشرونالحادىالإصحاح

الشيطانتقمصهشخصًايشفىعيسى

الكنعانيينابنةيشفىثمالبحؤفىيغرقوالخنزير

الشيطانهسكنهشخصالقبورخرءمنالكفرمناقتربوعندما،ناحومكفرإلىعيسىذب

.الرجالعلىيعتدىوكانبه،تحتفظأنالسلاسلتستطيعلامائخاهائخاوكان

لنالتسببموعدكقبلجئتلماذااقهولىياقانلا:الرجلفممنصاحعيسىالشيطانرأىولما

آلافستة:قانلينفردواأنتمكمعيسىوسألم،يطردهمألايتوسلونالشياطينأخذثم،المتاعب

يرتحل،أنعيسىمنوالتمسوابالخوفشعرواالجوابهذاالتلاميذشمعولما،وستونوستةوستمائة

سوفإنناقانلا:الثيطانفصاحأنا".لاالشيطانيرحلأنمجبإيمانكم"أين:عيسىقالثم

وكانالبحر،منبالقربترعىالخنازيلروكانتالخنازيلر.هذهبدننلبسأنلنااسمحولكن،نخرج

فحدثالخنازير،أجساموادخلوااخرجواعيسىوقال.الكنعانيونيمتلكهاخنزيرألفحوالىعددها

هرعوهناالماء،إلىواندفعتالخنازيرأجسادالشياطينتقمصتعندماهائلوعراخكبيراضطراب

.السلامعليهعيسىأتاهمايقصونوأخذوا،المدينةإلىالخنازيير،رعاة

يتركأنعيسىإلىوتوسلواخوفًافامتلئواأبرأهالذىوالرجلعيسىووجدواالمدينةأهلوخرج

وصيدا.عورإلىوذهبفارتحل.المدينة

ومعهرأتهولماعيسىعنباحثةبلدهامنخرجتقدولداهاومعهاكنعانيةامرأةهناكوكائت

..الشيطانيمذبهاالتىابنتىارحمداود.ابنياعيسىيا:قائلةصاحتالتلاميذ

قلوبفىحزوقدتنختن،لاجماعةإلىتنشكانتفقدبكلسة،يكلمهاأندونعيسىوتركها

وابناها.وتولولتبكىكيفانظرارحمهاسيديالهفقالوالعيسىالمرأةتوسلالتلاميذ

تبكىوهى،عيسىنحووولداهاالمرأةتقدصتثم،إسرائيللبقإلْاأرشللم:عيسىفأجابهم

الأطفالأيدىمنالعيثرتاْخذىأنطيبًاعملا"ليسلما:فقالعكأشفقداودبنيا:وتقول

يتختنوا.لمإذطاهرينغيرلأنهمذلكعيسىقال.للكلابوتعطينه

فأعجبأصحابها،ماندةمنيتساقطالذىالخبزفتاتتأكلالكلابسيدىيا:المرأةفأجابت

".عطيمإيمانكإنالمرأةأيتها:وقالبحديثهاعيسى
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:قالثمتعالىاللهإلىمبتهلاالسماءنحويديهرفعثم

،(.بسلامطريقكفىفاذهبى،ابنتكظصتلقد،المرأة"أيتها

أمها.لهاوقالت.ادلهتشكرابنتهاوجدتمنزلهاإلىعادتولما،المرأةارتحلتوبالفعل

إسرانيل".إلهإلأإلهلاأنه"الحق

موسى.كتابوفقالربناموسوأقار!ااعتنقتوبالتالى

والعشرونالثاقالإصحاح

يتختنلمشقاءمن

منهمأفضل-الكلاب

إبهمقائلاالجوابهذابمثلالمرأةأجبتلماذاسيدنا،ياقائلينالمسيحالتلاميذسألاليومهذاوفى

؟كلاب

التلاميذفشعر"،يتختنلمالذىالرجلمنأفضلالكلبإنلكمأقولالحق"قائلا:عيسىفرد

يتقبلها".الذىومنكبيرةلكلماتإنها:وقالواوالحزنبالأسى

كلامىتجدون،سيدهويخدميحىلاالذىالكلبيفعلهفيماالحمقىأيهاتدبرتمماإذا":عيسىفرد

بكلنعم؟اللصيسطوعندماللخطرحياتهويعرضسيدهمنزلالكلبيحرسهللىقولواصحيخا.

فرحكللسيدهيظهرذلكومع..صغيرةخبزوقطحة،والجروحالكثيرالضرب..جزاؤهماولكنتأكيد

(،.لصحيحإنهالسيد"أيها:قائلينتلاميذهعليهفردصحيخا؟"هذاأليس،رؤيتهعند

عندماالإنسانخطأمدىتجدونولسوف،الإنسانعلىاقهآلاءالآنتأطواعيسىقالقيوعند

ضدإسرائيلملكلثارل)داود(قالهمااذكروا،وتعالىسبحانهدتهقطحهالذىإبراهيمعهديحفظلا

وائقضتوأسد،ودبذئبجاءقطيعهيرعىعبدككانبينماسيدىياداود"قال،الفلسطينىجوليات

ذلكوعلىمنها،كواحدإلايختنلمالذىهذاوما،الغنموأنقذفقتلهم،عبدكفخافعبدكقطيععلى

ادلهشحبعلىمجدفونالذينالمتطهرينغيرهؤلاء.ويذبح.إسرائيلإلهباسمعبدكيذهبهل

المطيع.

للرجل.الختانداعىمامعلمياأخبرناالتلاميذ:قالثم

قانلا،وأهلهيتختنأنإبراهيمأمروتعالىسبحانهادلهأنتعرفواأنيكفىقائلا:عيسىفرد

الدين.يومإلىوبينكبيقعهدفهذا،بيتكوأهلأقرباءكختنإبراهيملا
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والعشرونالثالثالِإصحاح

اولمسل

اللّهمعإبراهيمعهد

يتختنلامنعلىاللعنة

إلىليستصعواتلاميذهوجاءهعليهيشرفؤنكانواالذىالجبلسفحعلىجلسهذاعيسىقالولما

وقد،الجنةفىادلهحرمما،ادلهخلقهإنسانأولوهوآدمأكل،)عندما:عيسىقالوعندئذكلمات

وأمسكالصخرمنشظيةقطعثملأقطعنك،(،باقهقانلافأقسمسوءاته،فظهرتالثصيطانخدعه

أقسمتلقدقائلا:عليهردولكنه،وأنبهجبريلعليهفهبطالصخر،بحدليقطعهانتفضالذىبجلده

أبذما.أحنثولنأظعهأنبامه

منالجلدبعضبقطعمجاكونهالرجالأخذذلكوعلىفقطعها،غرلتهلحمجبريلأراهذلكوبحدَ-

هذاعلىوبنوهآدمحافظولقدتسحه،أقسمعندماآدمبهالتزمبماالإنسانالتزموبالتالىالغرلةلحم

عددكان،إبراهيموقتوفىإجبار"لا،التختينوأصبحجيلبعدجيلاالاْجيالحفظتهالذىالقسم

وأخذالتختينبموضوعإبراهيمتعالىادلهأخبروعندما،منتشرةكانتالأوثانعبادةلاْنقليلاالمتختنين

الأبدإلىشعبىعنوأبعده،الأرضفىتائفاأجعلهسوفبختنلاالذىالإنسانإنقائلاالعهدعليه

ثم،عاليةوبروحبحرقةيتكلمفكان،خوفًايرتجفونآخذواعيسىكلماتإلىالتلاصيذاستعوعندصا

عيسى:قال

الجنة.منمحرومفهويتختن،لالمنالحوفاتركوا

ومنِ،ضعيفالجلدلكنادلهلعبادةاستعدادعلىالإنسانروحإن":يقولأردفذلكقالوعندما

الجلدادلهخلقلقديقطعوأينأصله.وأينالجلدكنهيدركأنادلهيخافالذىالإنسانعلىوجبثم

يفصلأنيجباددّه،عبادةالجلديعوقوعندما،الحياةفيهفدبتروحهمنفيهنفخثمالاْرض،طينمن

فالجلدبد،الاًإلىبالجلديحتفظ،الصالمهذافىنفسهيكرهمنوكل،عليهويداسالطينيفصلكماالجلد

الخطينة.علىيساعدلأنهخيركلعدوفهوثمومن،الرغبةظهورعلىيساعد

كانلقدهذا،فىتدبروا،خالقهاقهمرضاةيتركأنأعدائهمنلعدوإرضاءالإنسانعلىمجبهل

حتفهمإلىوبسرورطواعيةيذهبواأنمفضلينادلهيخدمواصقلجسدهمأعداءوالرسلالقديسينبهيع

الاَلهةخدمةعلىويقومون،موسىلعبدهادلهأعطاهالذىالإالهىالناموسضدخطينةياْتوالاحق

الكاذبة.

غيريرتدوأالحشانش،غيريأكليكنفلم،والجبالالصحراءطريقعنفرالذىإيلياتذكروا
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تحملكما،عديدةمراتالسماءمطرتحملكماالبردوتحمل،عديدةأيامًاالطوىعلىونامالماعز،جلد

وحشئا.اضطهادًاوكانتتختنلمالقإيزابيلاضطهادسنواتسبع

هؤلاءإنلكمأقولوالحق،الملابسأخشنوللبسالشعير.رغيفيأكلكانالذىأليشعواذكروا

جلدنقطعأنمثالايكفىوهذاغرلتهم،جلدولفظواجسدهمازدردواقدوالاْمراءالملوكخافهمالذين

للجسد".يجرىماتعلمونفلسوفالقبور،فىمجدثماتمعنواالناسأيهاغرلتنا،

والعشرونالرابعالإصحاح

والحفلاتالمآدبتجنبعلىبارزمثال

يعبدونالذينهؤلاءعلىحسرة،)يا:قالثم،قالهمابعدالبكاءفىالسلامعليهعيسىأخذ

وإق،خطاياهمأجلمنيعذبونبلالآخر،الغالمفىخيراينالوافلنأجلها(،منوشيشون)حشفتهم

فاخرةمأدبةيومكلفىيقيموكانبطعامهإلالايهتمبطينجمثعغنىرجلهناككانإنهلكمأقول

تسقطالتىالخبزبفتاتيسعدوكان،جسدهالقروحتغطىلعاذراسمهفقيررجلبابهعلىيقفوكان

يسخرونالجميعكانالعكسبلإحسانا،فيعطيهعليهيعطفأحديكنولمالجشعالبدينماندةمن

الفقير،الرجلماتأنذلكبعدوحدثجروحه،تلعقكانتالقالكلابغيرعليهيعطفولممنه.

حيث،الشيطانأحضانإلىالشياطينفحملتهالغنىتوفىثم،إبراهيمأبيهأحفانإلىالملانكةفحم!ته

إبراهيمأبانايا.فصرخ،إبراهيمذراعىبينلعاذر،بعدعنورأىعينيهفرفععظيما،عذابًاعذب

اللهيب.هذافىمجترقالذى!ساقبهاأبللماءقطرةأصابعهعلىيحمللعلهلعانرإلىأرسلالرحمة

نصيبهفكانلعاذرأماالاْول،العالمفىالطيباتبأطببتمتعتإنكتذكر"يابنى.إبراهيمفأجاب

نعيم.فىولعاذر،عذابفىفاْنتذلكوعلى،المكاره

الإخوةمنثلاثةبيتىفىتركتلقد.إبراهيمأبتى"ياقائلا؟أخرىمرةالغنىالرجلفصرخ

يأتونفلا،ويندمونفيههمعماينتهونفقد،عذابمنفيهأناماعلىيطلعهمحتىلعاذرلهمفأرسل

هنا".إلى

".يقولونبمافليعملواوالأنبياءموسىمعهمإن"إبراهيمفاْجاب

".الأمواتبينمنيقوممنيصدقونسوفإنهمإبراهيمأبتىيا"لاالغنىالرجلأجاب

".أخرىمرةبعثواإذاالموقيصدقوالنوالاْنبياءموسىيصدقونلاالذينإن"إبراهيمأجاب

فىإلايرغبونلاوالذينصبروا،إذاينوالصابرالفقراءادلهيبارككيفإذافانظروا":عيسىقال

المدافنإلىغيركمتحملونمنياالبؤساءأيهاالحثمفة،يكرهونوالذينالفرورية.حاجتهميسدما

وكأنكمهناتعيشإنكم،الحقيقةمعرفةتريدونلامنياالبؤساءأيهاللديدانطعامًاأجسادهمليقدموا

فىوتعيشون.العظيمةالدخولعلىوتستحوزون.الكبيرةالمنازلتبنونإنكمأبذا،فيهاخالدون

".الحقيقةعنتكونونماأبعدإنكموتحاظمكبرياء
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والعشرونالخامسالإصحاح

الحشفةالِإنسانيكرهكيف

العالمفديعيئرمانيحبنسش

كيفلناقلولكنلنتبعكضىءكلتركناولهذابالحقنطقتلقد"يامعلم،:الانجيلهذاكاتبقال

".نغذيهأنعليناءجبعشناماوإذاإدا،عملاأقنفسهالإنسانقتلفإذاجسدنا،نكره

يطعمفالحصانأمانفىي!.ثزولسوف،بالحصانتحتفظكمابجسدك"احتفظ:عيسىفاْجاب

حق،ظهرهعلىالسرع!صاحبهويتركفمه،فىاللجامويوضعحدود،بدونيشتغلولكنهبمقدارا

عصى،إذاويضربقذرمكانفىيعيئزكماأحد،إلىسىءلاحقيقيدهأو،الجبليصعدأنيستطيع

".ادلهمعتعيشونسوفإنكمبرنابا،يااسمعهكذا.تفعلونوأنتم

ومعكم.أمامكمكالحصانإققالعندماالثىءنفسداودالنبىفعلفقد.أقوللماتنزعجوالا

الحقبالكثير،إلايرضىلاالذىذاكأم.بالقليليرضىالذىأهذاالأفقر،هومن"اخبرق

كلولكننفسهأجلمنالأشياءيكتنزمنفيهتجدفلنعاقلاامتزناكانماإذاالعالمإنلكمأقول

مناكتنزوإذاالاكتناز،فىرغبةزادكلمااكتنزكلمافالشخص،بالجنونيشعرالعالمولكن،شركةشىء

ماووزعلنفسكواحدبرداءإذنفلتكتفأ.الراحةهذهيكتنزهوفهلالجسديةينالآخرراحةأجل

لى،سيقعالذىمافتقوللكسيقعفيماتفكرولارجلكفىخفاتضعولامحفظةتحملولا،حافظتكفى

أبذا.شيئاتحتاجولنحاجياتكعلىفتحصلعليهواتكل،ادلهإرادةتنفيذفىفكرإنما

،الآخرةالحياةفىبمعروفتثابلنأنكفىأكيدسببالحياةفىالاكتنازإنلكم،أقولوالحق

فرد؟"تفهمونفهلوحقد..كراهيةالمدينتينفبينعحراء،فىبيوئايبقلاالقدسابنفإنوبالمثل

نعم.:قانلينتلاميذه

والعشرونالسادسالإصحاح

خالقه؟الِإنسانمجبكيف

وأبيهإبراهيمبينالعجيبةالمجادلة

نأصاحبهأرادحقلفىكنزافوجدالاْقدام،علىسيرارحلةفىمسافررجلهناككانعيسىقال

هل،الحقلليثشرىالحالفىجلبابهباعبذلكعلمعندماالمسافرولكنالنقود،منقطعبخمسيبيعه

".مجنونفهويصدقلامن"إنالتلاميذ:أجاب؟ذلكأحديصدق

حيثأنفسكملتشتروااللهإلىوأحاسيسكممشاعركمبكلتتجهوالمإذالمجانينإنكمعيسىفقال
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أحبهإنسانهوالخالقمجبفالذىشىء...يدانيهلاعظيمكنزفالمحبة،المحبةمنكبيراكنزاتجدون

شىء".كلوأعطاهالخالق

أخبرنا.."حقيقيا؟حبااقهنحبكيف،معلمياقانلابطرسرد

اقه.أجلمنزوجهأو،أولادهأونفسهأوأمهأوأباهيكرهلامنإنلكم.أقولالحق:عيسىقال

أكرم،الناموسذكرعندموسىكتابفىجاءلقدمعلمياولكن:بطرسفأجاب،ادلهمحبةيستحقلا

سبحانهأبانولقد.والديهيطيعلامنعلىاللعنةأيضافيهجاءتمهالحياةفىعركيطولحتىأباك

ف!كيف،المدينةبوابةأماميرجمأنهـمجب،ادلهغضباستحقوالديهطاعةعلىيخرجمنأنوتعالى

وأمنا.أبانانبغضأننأمرناالآن

أرسلقالذىادلهعندمنبل،عندىمنليستفهى.حقيقةبهانطقتكلمةكلإنعيسىفقال

أيهماوالآن،عليكمبهاللهأنعمقدقتلكونماكلإنلكمأقولفإقذلكوعلىإسرانيل،بيتإلى

فاتركهماربك،طاعةسبيلفىعقبةأمكأوأبوككانماإذاوعليه،العطيةصاحبأمالعطيةأثمن

القالأرضواسكنوأقاربكأبيكبيتمنالتوفى"اذهبلإبراهيمادلهيقلألمكعدو،وانبذهما

ومصور،،تماثيلصانعكانوالدهلاْن،لإبراهيمهذاوتعالىسبحانهقالوقد"،ولذريتكلكأعطيها

الاْبأرادحقمستحكمةوابنهالأببينالكراهيةكانتذلكوعلىويعبدها،الكاذبةالآلهةيصنعوكان

".ابنهمجرقأن

باْبيه؟إبراهيماستخفكيفتخبرناأنأرجووإقحقكلماتكإن،بطرسأجاب

منيوموفىادلهعنيبحثأخذعندماعمرهمنالسابعةأبلغقدإبراهيمكان:عيسىفأجاب

".الإنسانعنعمنأبتى"يالأبيهقالالأيام

".أبىوصنعقصنعتكلقد"يارجل،الأحمقالأبْفرد

إلمى،يا:ويقوليبكىمسناشيخاسمعتفقدصحيحًاهذايكونلاقدأبتى)،ياإبراهيمفأجاب

بأولاد".ترزقنىلماذا

يتدخل،لاولكنه.الإنسانصنععلىالإنسانيساعدسبحانهفاقهيابق،الحتىإنه":والدهفأجاب

".يساعدهوادلهالماشيةلهويقدمربهإلىالإنسانيأقأنويكفى

"؟أبتىياالآهةعددهوماولكن:ابراهيمفرد

إذاأفعلهالذىماأبتى"يا:إبراهيمفأجاب".يابنىعددللآلمة"ليسالعجوز:الرجلفقال

هناككانماإذاوالحق،غيرهأعبدلأقالشر،لىوتمقآخر،ربورآق،الأربابمنرباعبدتما

لىيتمىالذىالإنهأنممادفةحدثوإذا.بينهمالحربفتقوم.بينهمفيمايختلفواأنفلابدعديدةآلهة

".يقتلقسوفأنهمتأكدإق.أفعلفماذاالخيرلىيتمنىالذىالإلهقتلالشر

الأكبرالمعبدفىفهناكبعضابعضهاتحاربلافالآلهةتخفلايابنىوقالالعجؤزالرجلفضحك
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إالاأرلمذلكومععمرى،منالسبعينالاَنبلغتلقد،العظيمالإلهبعلرأسهموعلىالآاالةمنآلاف

إله.رجللكلولكنواحدا،الهاإالناسكليعبدلاتأكيدوبكلضربهأوآخراالاإلطخ

".الاَلمةبينسلامهناكذلك،على:أبتى"يا:إبراهيمفأجاب

نعم.:أبوهقال

الآالمة..؟".هينةهىوما:أبتى"يا:إبراهيمفسأل

لتسألنىتأقىثمخبزا،لأشترىللغير،أبيعهثميومكلالهاإأصنعإفىأحمقيا"المسنالرجلفأجاب

"هذافقالوثنا،يصنعأبوإبراهيمكاناللحظةهذهوفى؟شكلهمالآنحتىتعرفألاالآالة،هيئةعن

الصنعدقيقهوكمانظر،العاجمنالصغيروهذا،الزيتونخشبمنوهذا،النخيلخشبمنالاله

".التنفسغيرينقصهشىءلاأنتاْكيدبكلفيهدبتقدالحياةوكأنيبدوكيفانظر

يتنفس،الغيرتجعلفكيف،تتنفسلاكانتوإذا،تتنفسلاإذنالاَالهةإنأبتى"يا:إبراهيمفرد

آالة.ليستهذهإقأبتىيا،الحياةتعطىأنلهافكيف،الحياةإلىتفتقركانتوإذا

بهذهرأسكلكسرتتقولماوتعىتفهمكبيراكنت"لوفقاليده،فىأسقطقدأنهالأبشعر

".تفهملالأنكلتصمتالبلطة

يصنعأنللإنسانتأقىفكيف...الإنسانتصنعالتىهىالآاالةكانتماإذاأبتى،"يا:إبراهيمفرد

قلولكن،الخشبنحننحرقأنالكبيرةفالخطيئةالخثبمنمصنوعةالآالةكانتماوإذا!؟الاَالة

.عديدونأولادلكيكونأنفىالآالمةتساعدكلم،العديدةالآالمةهذهتصنعوأنتكيفأبتى،يالى

؟".العالمفىرجلأقوىلتصبح

خالياالعالمكانهلأبتى،"يا:وقالالأخيرهذافاسترسل،يتكلموهوابنهجانبإلىالأبوكان

؟الإنسانمنالأوقاتمنوفتفى

؟".لماذاولكن"نعم:أبوهفأجاب

؟".إلهأولصنعالذىمنأعرفأنأريد"لأق:إبراهيمفرد

بسرعة،الإلههذاأصنعواتركنى،والساعةللتو"اخرج:وقالغضباالعجوزالرجلاستشاط

".كلامإلىلاالخبزلقمةإلىتحتاجتجوععندمافأنتتكلمنى،ولا

عنيدافعأنيستطيعولا،مشيئتكوفقتقطعهالذىذلك،عظيمبإلهليس"إنهإبراهيموقال

".نفسه

إنهتقولمجنونياوأنتإله،هذاأنعلىأبهعقدكلهالعالمإنغاضباوكانالعجوزالرجلقال

بقدمه،ويركلهإبراهيميلكمأخذحتىذلكقالأنوما"،لقتلتكرجلاكنتلوالإلهوبحق،بإلهليس

منزله.منطردهتم
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والعشرونالسابعالِإصحاح

اللائقغيرالضحك

بصيرتهوقوةإبراهيمحصافة

زجرهمعيسىولكن!وعقلهإبراهيمبحصافةوأعجبواْالعجوزالرجلحماقةمنالتلاميذضحك

إلىتذهبلاإنك"ثمقادمببكاءنذيرالعاجلالضحك:قالالذىالرسولكلماتنسيتملقد"قانلا

بؤسوكلهاستمرالحياةهذهلأنالبكاءيكونحيثوتجلستذهبولعَن،الضحكيكونحيث

إلىالآخرينمنسخرأوضحكمنحولقد،موسىأيامفىاللهأنتعلمألاعيسىقالثم،وأسى

فلسوفأحدمنتسخرولا.ضحكتماإذافلتحذرمصر،فىذلكوكانرجالا،كانواأنبعدوحوش

".السخريةهذهجزاءتبكى

العجوز".الرجلحماقةبسببضحكنا"لقد:قانلينالتلاميذفرد

لواوعليهذلك،فىسعادةومجد،غرارهعلىكانمنمجبكللكم،أقول"الحق:عيسىفقال

".الحمقعلىضحكتملماحمقىتكونوا

ادله.فليرحمنابهيعا:فردوا

نحم.أىعيسىقال

يوم"فىعيسىفأجابإ".ابنهيحرقأنأرادإبراهيموالدأنحدثكيفمعلميا":فيليبقالثم

ذلكوعلىالآالة،جميعيومغدا،عشرةالثانيةيبلغوكانإبراهيملابنهإبراهيموالدقالالاْياممن

بلغتفقدالها،إلنفسكتختارأنفعليكأنتأما،العظيمبعللإلهىهديةومعناالأكبرالممبدإلىسنذهب

فيه".تختارالذىالسن

".أبقياالحالبطبيعةمكر:فىقائلاإبراهيمفرد

أخفاهابلطةيحملإبراهيموكانآخر،شخصأىقبلالمعبدإلىذهبالصباحفىالوقتحانولما

مكانفىالأصنامأحدوراءنفسهأخفىحتىآخرشخصأىقبلالمعبددخلأنوما،قميصهتحت

إلىذهبقدإبراهيمأنيعتقدوهوالمعبدوالدهغادرذلكوبعد،يتكاثرونالناسوبدأالمعبد،منمظلم

عنه.ليبحثالعبدفىيمكثلموبالتالى،قبلهالمنزل

والعشرونالثامنالِإصحاح

إبراهيمحصافة)تابع(

البلطةإبراهيمأخرجوهنا،حالهإلىكلوذهببابهالقساوسةأغلقالمعبد،الجميعغادروعندما
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فقد،الأصنامبقاياوحولهقدميهعندالبلطةووضعالكبير،بحلعدافيماالاْصنامأرجليقطعوأخذ

أحدورآهالمعبدمنإبراهيموخرجهفتكسرتسقطتأرجلها،إبراهيمقطعفعندماهشةقديمةكانت

وقدبآلهتهموفوجنواالمعبدةإلىبهوأتواعليهفقبضواالسرقةبغرضالمعبدقكانأنهوظن،الرجال

ذبحالذىهذاولنذبخأقبلواأقبلوا،،الناس"أيهاوحزنأسىفىفصاحواصغيرةقطعإلىخهشمت

عنإبراهيميستجوبونوراحوا،والكهنةالرهبانوصعهمشخصآلافعثرةحوالىوجاءآلهتنا"

هوالعظيمالإنهإن.آلهتهيحطمأنللإنسانيتأقلحصقى،.كيفإنكم"إبراهيمفردالآالهة،تدميرهسبب

أنداد".لهيكونأنيكرهأنهشكلا،قدميهعندالقالبلطةإلىفنظرواتحطيمهاهعلىالقادروحده

ثمللآلمة،ومعارضته.إبراهيمعنهاأفصحالتىالعديدةالاْحاديثتذكرالذىإبراهيموالدجاءثم

"إنقائلا:وصاح،صغيرةقطعإلىالاْصنام،تكسيرفىإبراهيماستخدمهاالتىالبلطةعلىتعرف

إبراهيموبينبينهدارماعليهميقصراحثمبلطتى،البلطةفهذهآلهتنا،هشمالذىولدىهوالخائن

".ابنه

فوقووضعوه.ورجليهيديهمنوقيدوهبإبراهيموجاءوا،الحطبمنالكثيروجمعواالرجالقامثم

تحته.منالنارأشعلواثم،الحطب

النيرانفاشتعلت.عبدهإبراهيمعلىوسلامابرداالنارتكونبأنالملاكأمر،وتعالىتباركولكنه

وحكمواإليهابإبراهيمأدلواالذينهؤلاءمنرجلألفىحوالىفأحرقت،الأتونوكأكا،وتأججت

سنزلقربمكانإلىالربملاكوحمله،والقدميناليدينمطلقنفسهوجدفقد،إبراهيمأما،بموته

النار.منإبراهيمنجاوهكذا،حملهمنيدرىأندونوالده

والعشرونالتاسعالِإصحاح

إبراهيمعرفكيفمحلميالىقلمجبه.منعلىرحمتمينزلواسعةربرحمة،)إن:فيليبقالثم

اق،(.

منقريبةناحيةإلىفانتقليدخلأنخاف،والدهمنزلإلىإبراهيموصلأنبعدعيسىأجاب

منلهإله،وجودمنلابد:يقولوأخذتحتها،جلىنخيلشجرةبهاناحيةلنفسهوانتحى،المنزل

إنسائايخلقأنيستطيعلاالإئسانأنحينفىالإنسانيخلقالذىفهو،للإنسانماأكثزوالقوةالحياة

يفكروكان.والشمسوالقمروالكواكبالنجومبينالسماءفىنظرهيقلبوأخذ،ادلهإرادةبدونآخر

تختلفلاالإلهإنلنفسهقالحركتها.اختلاففىيتدبرأنبعدولكنإلها،باعتبارهامنهاكلفى

وأخذ،إبراهيميا:ينادىمناديًافسمعولفكريتدبرعادثم،الناسفقوإلاالسحبتخفيهفلاحركته

ذلكوبعد"،بإبراهيمينادينىمنسمعتأقمتأكد"إقفقالأحذا،يرىأندونوهناكهنايتجه

الطريقة.وبنفسمرتينالنداءسمع

فطمأنهإبراهيمفخاف"جبريلربكملاك"إق:يقولمنسمععندنذالمنادى"منفاْجاب
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صنعهاالقالآلهةحطمتعندماأنكواعلم،ادلهخليلفأنتإبراهيمياتخف"لاقانلا:الملاك

تقومأنالحياةسجلفىكتبفقد،المهمةلهذهاختاركقد،والرسلالملانكةرباللهكان،الإنسان

".بذلك

قانلاالملاكفرد؟"الصالحينوالرسلالملانكةربلأخدمأفعلهأنمجبالذى"وماإبراهيمفقال

".يكلمكأنيريدفالتهواغتسلالينبوعإلى"اذهب

أ"أغتسلوكيف"الاَن:إبراهيمفاْجاب

كماافعل:إبراهيم"ياقانلا:الينبوعمنيفتسلوأخذجميلاشا"لاجبريلالملاكلهتجسدوعندئذ

نأيريدفالربالجبلهذا"تسلق:الملاكلهقالالاغتسالمنإبراهيمانتهىوعندما"،أفعل

".يكلمك

إلهمجدئنى"متىلنفسهقالراكغا.ركبتيهغلىوجثا،الملاكلهقالكماالجبلإبراهيموصعد

؟"الملانكة

إبراهيم.يا:بلطفيناديهصوتًاسمعوعندئذ

"؟ينادينى"منقائلا:إبراهيمفأجاب

(،.إبراهيمياالهكإ"إق:الصوتفأجاب

وهويسمعكأنلخادمك"كيف:وقالالأرضإلىوجههوجعلالأرضعلىوركعإبراهيمفخاف

ورماد؟".ترابمن

ضعئاواجعله،نسلكمنوأكزأبارككوبمشينتىلى،عبذااخترتكفقدوقف،تخف"لا:ادلهلهفقال

ولذريتك،إياهاأعطيكالتىالأرضإلىواذهب،بانكأقرومنازلأبيكمنزلاتركذلكوعلىعظيمًا،

فاسكنها".

آخر".إلهيضرقفقداحرسنى،ولكن.ياربذلككل،)سأفعل:إبراهيمفأجاب

أميتإق،وأشفىأصرعإقغيرىإلههناكوليسالأوحد،الإلهأنا"قانلا:إليهالربفتحدث

وبعديدى،منينجوأنأحديستطيعولنأشاء،منوأجنبأشاء،منالجحيمإلىأرسلإقوأحبى،

".ادلهإبراهيمعرفثمومن،الختانعهدمعهادلهعقدذلك

قائلا:يديهرفع،القولهذاعيسىقالأنوبعد

".إرادتكولتكنالشرفولكإلهىياالمجد"لك
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الثلاثونالِإصحاح

!فيح(!+!3"تابرناجلزا"فيجياسينواقتربوقدالقدسإلىالسلامعليهعيسىذهب

بهيوقعواأنتآمروابالأمر،والفريسيونالكتبةعلمولمالأمتناعيدوهوالظلمةعيدس!اح،+!ه!+()3

الحديث.فى

الأبدية.الحياةأنالحتىأفعلهمالىقلمعلمياقاتلاشيوخهممنشيخإليهأقوعليه

.الناموسفىمكتوبهووما:عيسىعليهفرد

وبكلشىء،كلفوقدتهحبكيكونأنعلى،جاركوحبربك،اده"حىقائلا:الشيخفرد

".لنفسكحبكجاركوحب،عقلكوبكلقلبك

إنكلكأقولوإقذلك،وافعلفاذهب،سؤالكعلىجوابأحسنأجبت"لقد:عيسىفأجاب

جارى؟هومنولكنقائلا:الثيخعليهفرد(،،الأبديةالحياةستبلغ

وعليهابُنِيَتْالتىالمدينةأرمجاإلىالقدسمنمسافررجلهناك"كانوأجابنظرهعيسىفرفع

ثم،ثيابهوانتزعواجراحًاوأثخنوهوضربوهبالرجلاللصوصأمسكأنالطريقفىوحدثْ،اللعنة

سبيلهفىفاستمر،يحالجرالرجلفرأى،المكانبنفسقسيسمرأنفاتفق،والموتالحياةبينتركوه

أهالىأحدأيضًامرأنحدثثم،كلمةيقولأندوناللاويينأحدمرالطريقةوبنفسمجييه،أندون

وحمل،حصانهعلىمنفنزلمساعدتهفىوأخذإليهاتجهحقالجريحالرجلرأىأنوماسامراء.

أركبهثم،مواساتهفىوأخذوضمدهاالمراهمعليهوضعثمبالنبيذ،جروحهوغسل،الجريحالرجل

عندماالتالىاليوموفى،صاحبهبهفأوصىالشسس،غروبعندالنزلإلىوصلحتىبهومشىحصانه

ذهبيةقطعأربعقدمثمتريد،مالكأدفعولسوف،بالرجلاهتملهقالالصباحفىنومهمنقام

وآخذكسريغاأعودولسوفحرج،منعليكوماأبشرلهوقال،النزلصاحبإلىليقدمهايضنللمر

منزلى.إلى

عمسى:فقال.عليهأشفقالذىهذا:الثيخفأجابه:هؤلاءمنالجارهومنأخبرق"عيسيوقال

مفطرب.وهوالشيخفرحل".نمطهعلىوافعلاذهبحقا،أجبتلقد

والثلاثونالحادىالِإصحاح

فاقي؟جزيةقيصرانعطىأنالثرعمنهلمعلميا:لهوقالواعيسىمنالقساوسةواقترب

نحوواتجهعيسىفأخذهبنسايديهفىيهوذافوضعنقود؟"معك"هل:لهوقإليهوذانحوعيسى

لقيمر.إنهافأجابوا:؟"لمنعورةالبنىهذا"مجمل:وقالالقساوسة

".دتهدتهومالقيصرلقيصرماأعطوا"إذن:عيسىفقال
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مضطربون.وهمالقساوسةفذهب

فأجابوشيخوختى..عجزىارحممريضابنىمعلمياقائلًا:وصاحالمائةقائدعيسىعلىوأقبل

".برحمكإسرانيلإلهالله"إن:عمسى

منوأصلىمنزلكإلىأحضرفسوف"انتظرق:عيسىلهقالالمكانمغالرةفىالرجلأخذوعندما

".ولدكأجل

قدبأنككلمتكويكفينىمنزلى،إلىادلهرسوليأقأنأستحقلامعلم"يا:المانةقائدفىد

لىقالكماالأمراضجميعشفاءنعمةوهبكقدأرسلكالذىفادتهولدىشفاءأجلمنتضرعت

الحلم.فىلىتراءىعندماالملاك

أكنرفإيمانهالغريبهذاادلهفليبارك:وقالالجموعنحوواتجهكبيراابتهاخاعيسىفابتهج

إسرانيل.فىوجدتهمما

بفضلبالشفاء،ولدكعلىمنقداللهلاْنسلامفىرجليااذهب:لهوقالالمائةقائدنحوواتجه

نأفأخبروه،يقالطرفىخدامهوقابلطريقهفىالمائةقاندذهبوعليه..إياهوهبكالذىالعظيمإيمانك

شفى.قدولده

الحمى؟عنهذهبتساعةأىفىقائلًا:فسأالم

الحمى.عنهذهبتالسادسةالساعةفىمسبالاًقالوا:

وصلولماشفى،قدولدهأن..يرحمكإسرائيلربإن:قالعندماعيسىأنالرجلعرفلقد

إسرانيل،إلهغيرإلههناكليسقانلأ:آلهتهحايمفىأخذ،تعالىبادتهآمنقدوكان،منزلهإلىالرجل

إسرائيل.إلهيمبدمنإلاخبزىيأكللنقالوعليهالباقىالحقالإلههو

والثلاثونالثاقالإصحاح

عيسىفذهب،إليهليستميلهعشاءإلىعيسىدعا.والناموسالشريعةفىالفقهاءأحدأنحدث

التلاميذجلسئملاستهوائه،جاءواالذينالكتبةمنالكثيرونبالمنزلانتظارهفىوكان،تلاميذهومعه

لمفهمآبائنا،تقاليدتلاميذكيتبعلالماذا:لعيسىالكتبةفقالأيديهميغسلواأندونالمائدةإلى

الخبريأكلواأنقبلأيدعميغسلوا

فأنتم،تقاليدكمعلىحفاطاالناموسوصيةألغيتمسببلأىاًسألكم"لىافى:عيسىفأجاب

الذىالقليلالنذرمنالنذوريقدمونوهمالمعبد...أماموالنذورالقرابينقدمواالفقراءلاْبناءتقولون

فيهميصيحالقليلةالنقودبعضأخذفىآباوهميرغبوعندماآبانهم.علىينفقوهأنمجبكان

إلىحاجةفىاقههل،المنافقون..الكتبةأعاآباؤهميتعذبحينققه.ننرتقدالنقودهذه:أبناؤهم

،الرسولداودخادمهأخبرناكماياْكللافاقهلا،تاْكيدبكليستخدمها؟هووهلالنقود،هذه
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فإنونذوزا،وامتناناشكرًاالضحيةلىقدموا،الغنمدماءأشربأوالثيرانلحمآكلأناوهل:قالإذ

إنكم:المنافقونأيهاعصيم،خيرمنفيهابمامى،والجنةيدى،فىشىءفكلشينًا،أسألكملنخعت

تدلونإنكمالبؤساء:أيهالإثرائكم،ينضبلاكموردالعشوروتفرضونمحافظكم،لتمتلىذلكتفعلون

فيه.تسيرونلاولكنكم،الواضحالصريحالطريقعلىالغير

أنفسكموأنتمتحملها،أنيمكنلاأثقالأالغيرأكتافعلىتضعونإنكم:والثيوخالكتبةأيها

أصابعكم.منبأصبعتحريكهاتريدونلا

الذىمنلىقولوا،الكهنةأيدىعلىكان،الحياةهذهفىالعالمأصابشركلإنلكمأقولوالحق

الكهنة؟همأليسوا،العالمهذاإلىالأصنامعبابرةأدخل

حبفرطومن،الأبماتالأياممنيوموفىبعل،اسمهوكانبهَّا،حئاوالدهيحبملكهناككان

ملكئاأمراوأصدر،بالمدينةالسوقميدانفىأقامهثملأبيهتمثالبعملأمرلشخصهوتعزيةلأبيهالملك

منسببولأىشخصلأىيجوزولاآمن،فهوذراغاعشرنهسةمسافةالتمثالإلىيقتربمنبأن

كلعلىيضقيهالذىالأمانبسببالتمثالمناقتربأثيامجرفاأنعلىبشء،يضيرهأنالأسباب

الزهورالناساستبدلصتىوقتطويليمضولموالورود،الزهورإليهيقدموأخذمنهيقتربمن

.والطعامبالنقودبالورود

بدأتوبالمثل،شريعةإلىتحولثم،كتحيةالأمربدألقدالتمثال،يوًلهونالناسأخذوتدرمجئا

فقالالأمراهذااستنكرادلهأنإلىأشعياءالرسولأشارولقد.العالمفىانتشرتثم،الصنمبعلعبادة

عبدىطريقعنإياهأعطيتهمالذىالناموسأهدرواقدجدوىدونيعبدوننىالناسهؤلاءإن

يدنسلاقذرة،بيدعيشايأكلمنإنلكمأقولوالحق،كهنتهمعاداتيتبعونراحواثم،موسى

يدنىالذىهوالإنسانمنيخرجالذىولكن،الانسانيدنسلاالانسانجوفيدخلفالذىنفسه

يتدنسفهلاآخرنجسًالحمًاأوخنزيرلحمأكلتمماوإذاقالذلكالكتابأحدسمعولما،الإنسان

الضير؟

وعلى.قلبهومنالإنسانمنيخرجولكنه،الإنسانجوفيدخللاالعميانإن:عيسىفأجاب

كثيراتحدثتلقدسيديا:الثيوخأحدفأجابمحرثا،طعائايأكلعندماالإنسانيتدنىهلذلك

حقنا.فىأخطأتلقدوبالتالى،الأوثانيعبدإسرائيلشعبوكاْن،الوثنيةضد

هناكولكنإسرانيل،فىاليومخشبيةأوثانتوجدلاأنهاليقينعلمأعلم"إفى:عيسىفأجاب

؟وثنيونأنحن:قائلينالكتابجميعفرد"،ودملحممنأوثان

ربكمالدَتحبونسوفبلتعبدونسوفإنكملاتقولالعقيدةلكمأقول"الحق:عيسىفاْجاب

؟؟".حقيقىهذاأليسفكركموبكل،قلبكموبكل،روحكمبكل

لحقيقة.إنه:الجميعفرد
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والثلاثونالثالثالإصحاح

أمامهيضعالفاسنهإناقههوشىءكلأجلهمنوشركصئا،الإنسانمجبهماإنالحق:عيسىقال

كلوهكذا،المفضلةكصورتهوالفضةالذهبأمامهفيفعالبخيلأما،رس!هوالسكيرعاهرتههصورة

نفسه.أمامالمحببةكصورتهخطينتهيضعشخص

الخطايا؟أعظمهىمامملميا:دعاهالذىالرجلساْلثم

".للبيتالأكبرالخرابهو!وما:عيسىفأجاب

المنزلفإن،الأساستداعى"إذا:وقالالاْساسإلىبأصبمهعيسىأشارئمفردكلوسكت

ولكنجديد؟،منبنائهعلىنصممأنالحكمةمنهلالحالةهذ.وفىأنقاضا،هـلمبحالحالفىيسقط

فهىالخطايا،أكبرهىالوثنيةإنلكمأقولوإقنملحه.أننستطيعفإنناالمنزلمنجزءتداعىما

الخطاياأماالروحى،الحبمنالإنسانيحرموعليهاقه،عبادةمنوبالتالىالعقيدةهمنالإنسانتحرم

الوثنية،أوباقهالشركإنلكمأقولذلكوعلىبه،يتركمنيغفرلاولكنهيغفرهاهاقهفإنالأخرى

أقواله.فىإطلاتًاماْخذلاأنهوأثركواعيسىأقوالمنالجصيعذهلوقدالخطايا،أكبرهى

الناموع.فىريوشع،موسىكتبهوماوتعالى.سبحانهاقهقالهمااذكرواقائلا:عيسىاستطردثم

تصنعلن"وإنكإسرانيلإلىصديثهفىتعالىاقهقاللقدباقه.الإشراكفداحةمدىترونولسوف

فوقولامَحتها،ولاالأرضفوقولاتحتها،ولاالسماءفىلاالأضياء.هذ.غرارعلىصنمالنفسك

وينزلبه،يثركمنيرحملاالذىالجبارالمنتقمالغيورالعزيؤالقوىربكأنالاْفى،تحتهولاالماء

وعندماالعجلآباؤناصنععنساتذكرونهل"،أربحةلأجيالوأبنانهموآبانهمالمثركينعلىنقمته

منألف12.فقتلواولقتلوهم،السيفيمتشقواأنلاوىسبط)يوشع(اقهأمرعندئذيعبدونهأخذوا

المشركين.علىلشديداقهعقابإناقه..رحمةيلتصسوالمالذينهؤلاء

والثلالونالرابعالإصحاح

ابتهلعيسىرآهولما،الجدوىعديمةأصبحتحق.اليمنىيدهشلتشخصالبابعلىيقفكان

كلكمتعلمواحتىذلكالمنلولة،يدكمدالرجلأعااقهباسمأقولإفى:قالثم،وصلىتحالىاقهإلى

مرض.بأىتصبلموكأنمابأكملهايدهالرجلمدوبالفعل،الحقيقةهوأقولهماأن

لكم.أقولالحق:عيسىلهمقالالشىء.بحضأكلواأنوبعداقه،يخثونرهم.يأكلونبالكلواثم

هذهأمراءخولتدهحكمتهتعالتفاقههشريرةعادةبهانتركأنعلىمدينةنحرقأنالأفضل

عيسى:قالذلكوبعد،السلاحباستخدامحقظلم.وكلتفرقةكلعلىالقفاءوملوكهاالاًرض

قملكيقولفقدللمضيفحميمصديقجاءماإذاحتى،مكانأعلىفىتجلسوافلادعيتمما"إذا
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الأمكنةأكتزفىواجلساذهبولكن،نفسكمنبالخجلتشعرمجعلكمماأدفى،مكانفىواجلى

وبالتالى.الأعلىالمقعدهذافىهنااجلسوتعالصديقىياقملكويقولدعاكالذىياْقحتىتواضًا

.مقدارهسيعلويتواضعمنوكليذل،سوفيتعالىمنكلأنواعلمواكبير،بإكرامستشعر

الرسولقاللقدبل،وتكبرهتعاليهبسببإلاويستهجنينبذلمالشيطانإنلكمأقولوالحق

يعاتبه:وهوأشعياء

نإ،الحقكالفجر،مضيثاوكنتالملانكة،بهالجميلاكنتحيثالشيطانأيهاالسماءمننزلتكيف

وعلياءك.كبرياءكأسقطمدالأرضإلىسقوطك

وأدرك،الدوامعلىلبكى،الأرضهذهفىوشقوتهتعاستهعرفلوالإنسانإنلكمأقولالحق"

سنةمائةلمدةوزوجتههويبكىإنسانأولأخذالسببوالذاضعة،المخلوقاتأشدهوبلضعته،مدى

أخذذلكقالولماوتكبرها،تعاليهمابسببسقطاأنهاعرفافقد،يرحمهأناللهإلىمبتهلا،توقفدون

التىالمعجزةمععيسىقاالاالتىالعظيمةالاْقوالهذهالقدسفىنشروااليومنفسوفىاددّ،يشكر

ازدادتوالكهنةالكتابأنعلىالمقدساسمهويباركونادلهي!ثكرونأخذواالناسإنحتىأظهرها

،فرعونقلبقساكاقلوبهموقست،كبارهمضدتحدثأنهأدركواوقدعليهوحقدهمكراهيتهم

لذلك.فرصةولاسببًايجدوالمولكنهم،ليقتلوهبهيتربصونوراحوا

والثلاثونالخامسالِإصحاح

أجها:حولهيجلسونوكانواتلاميذهلهوقالالاْردننهروراءالبريةإلىمتجفاالقدسعيسىوغادر

كانولأنه،ادلهأمرعصيانهبسببسقطأنهفهمنافقدبتكبره..الشيطانسقطكيفعليناقصالمعلم

الشر.اقترافعلىدانماالانسانيغرى

قسي!ا،ورعًاتقياالشيطانوكانسنة،ألف25تركهاثمالاْرضاللّهخلقلقد:عيسىفاْجاب

هذهخالقوتعالىسبحانهأنهاادلهعليهبهأنعمالذىالعظيمبفكرهيعلموكان،الملائكةيرأسوكان

كلقبلروحهخلقالذىادلهرسولياْخذثمالنبوةبطابعطبعهموقدألفا144يأخذسوفالأرض

فىيريدسوفادلهإنانظرواقانلاالملانكةفاْثارساخطًاغاضبًاكانذلكوعلىسنةألفبستينشىء

ذلك.نفعلأنلنايصحفلاأرواخاكناولما.الأرضهذهنبجلأنالأياممنيوم

على"لهموقالالملانكةبهيعوتعالىسبحانهجمعالأياممنيوموفى،ربهممنهمكثيروننسىولقد

".الأرضهذهيبجلأنبألوهيتىويعتقديقدسنىمنكل

وقالواشاكلتهعلىهمالذينهؤلاءوبعضإبليسإلاادلهمجبونالذينالملانكةجميعسجدولقد

الطين.نبجلأنلنايصحلاوعليه،أرواحنحنسبحانك

صورةأبشعفىفاْصبحواشاكلتهعلىكانمنأماومنفرًا،نحيفاشكلهأصبح،قولتهإبليسقالولما

وعندما،خلقهمعندمابهاعليهمأنعمقدكانالتىالجمالمسحةعنهمفأزال،اللهعصوالأنهموأقبحها
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خث!يةرءوسهمفطأطئواأتباعهأما،صورةوأقبحأبثعفىإبليسرأوارءوسهمالأبرارالملانكةرفع

سأعمللاْق،بذلكراضوإقحقبدونقبيحبشعنحلوقإلىحولتنىلقد:يارب:إبليسوقال

رب.أيضًافأنت""ياربتنادهلاإبليسيا:الآخرونالشياطينوردتفعله،ماكلإبطالعلى

".خالقكمربكمأقوأعلنواإك"توبوا:إبليسلأتباعادلهقالئم

ءوبرىعادلفهوإبليسأما،بعادللستفأنت،إياكوعبادتنالكلسجودنانأسفنحن:فأجابوا

لسيدنا.وأنه

".أرحمكمأولكمأغفرولناللعنةعليكمعنى."اذهبوا:وتعالىسبحانهادلهفقال

،التراببعضمعبصقتهبرفعجبريلفقام،الأرضعلىبصئ،مغادرًاالجنةإبليىتحركوعندما

بطنه.فىسرةعلامةللإنسانفكان

والثلاثونالسادسالِإصحاح

الملائكة.لثورةالدهثةكلمدهوشينالتلاميذووقف

يتلقىولسوفإبليسمنكفرًاأضدالصلاةعنيبتعدمنإنلكمأقول"الحق:عيسىقالتم

يرسللموتعالىسبحانهاللهأنكا،يخيفهمثلاسقطتهيسقطأنقبلمجدلمإبليسلأن،وعذابهعقابه

اللهرسولغيريعدواالأنبياء،اللهإليهأرسلفقدالإنسانأماالاستغفار،إلىيدعوهرسولاإليه

رأىوقدالإنسانإنأقولوأق،أمامهالطريقلأعبدأرسلنىوالذى،ادلهأرادكمابعدىسيأقالذى

له،وجودلااللهوكأن،خائفأوعابئغيروكاْنهيعيش،وتعاليسبحانهعدالتهعلىالاحصرلاأمثلة

فاسدينأصبحواثمومنخالئ،يوجدلاقلوبهمفىالحمقىقاللقدداود،الرسولقالكاأو

الخير.يفعلمنهمأحدولا،مبغوضين

سألومنله،انفتحالبابطرقومنوجد،جدفمن،منكميتقبلحتىدائئادلهصلواتلاميذىيا

:سليمانقالكماأو،القلبفىالتىبالنيةيعلمفالتهبه.تتفوهونبماكثيراضهتموالاصلاتكموفى،أجيب

يمعنونالمدينةمنحىكلفىالمنافقينإن،القيومالحىبالتهلكمأقولوالحق(،قلبكأعطنىعبدى)يا

ماإذافهموعلطِبالشر،مفعمةقلوبهمولكن،القديسينموضعويضعوهمالناسيراهمحتىالصلاةفى

نأادلهأردتإذادعانكفىصادقًاوتكونبصلاتكتعنىأنوالواجب،يسألونمايقصدونلاتحدئوا

سوى،هيرودسإلىأوالروماق،الحاكمإلىالتحدثعلىتجاسرالذىمنلىقولواوالآنيقبلها،

وإذاشيئًا،يفعللنإنهتأكيدوبكل؟يريدونبمامطالبتهعلىوعزموا،إليهالذهابنوواالذينلاءهوً

سبحانهإليهيبتهلأنأرادماإذابالهفما،مثلهإنسانإلىللتحدثالسبيلهذايسلكالإنسانكان

عليه؟نعماءهلهشاكرَاوغفرانهرحمتهراجيا،وتعالى
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للشيطانكانماوبالتالى،صادقةصحيحةصلاةيصلونالذينهمالقليلينإنلكم.أقولوالحق

دونالمعبدفىيقفالذىذامنفقط،بلساكميعبدونهالذينهؤلاءمجبلااقهإنإذ،عليهمسلطان

العدل؟يطلبوقلبهالرحمةطالئاشفتا.تتحركأن

وقلوبهم،بشفاههميعبدوننىلأنهميضايقوننىفهمالناسهؤلاء)أبعدالرسولأشعياقالكماأو

باقه.يستهزئإنما،إيمانبلااقهيعبدالذىإنلكمأقولالحقعق،بعيدة

بيلاطسعلىمثنيًايتكلمثملههظهر.مولئاهيرودسإلىالذهابيستطيعالذىذامنوالاَن-

؟الموتحتىيكرههالذىالحاكم

فىوهولا،يستعدأندونالصلاةلأداءيذهبماكثيراالإنسانفإنذلكومعأصد،لاتأكيدبكل

التميزمجبقلبهمنفهوعنه.الكلماتبأطيبمتحدثاإبليسإلىووجيهت،ظهر.يولىالحالةهذه

له.يغفرلنوبالتالى،والتحزب

تسامحهكيف؟يضربكأويصفعكوبيديهسامحقشفاهةلكيقولفهلبجرحأحدأصابكماإذا

يقولونالذينلؤلاءبالنسبةحتى،الرحمةواسعوتعالىسبحانهاقهأناعلمواولكن؟لهوتغفر

(،.جديدةخطايافىويفكرونالعدليكرهونقلوبهمومنارحمنى(،رب)يابقلوبهموليىبشفاههم

والثلاثونالسابعالإصحاح

يسألونه:وراحوا.عيسىكلماتمنسمعوهمماالتلاميذبكى

نصلى:كيفعلمنامعلميا

وماذاتفعلونفماذاليمدمكم،عليكمالقبضألقىقدالروماقالحاكمأن"تصوروا:عيسىقال

كلصاتكم:ولتكن؟علاتكمفىتقولون

نافذالسماءفىنافذهووكما،أمركونفذ.ملكوتكأقلقد،اسمكتقدسالاْربابيارب)سبحانك

إغراء،ضحيةحملناولاإلينا،يسءلمنتففركماسيثاتنالناواغفريومنا،خبزأعطناالاْرض.فى

دائ!(.والمجدالملكلكالوحيد،إفنافاْنتالشر،منوأنقذنا

والثلاثونالثامنالإصحاح

أننىتظنون"هل:عيسىقال.."،يغتسلأقموسىاقهأمركافلننتسلالمعلم"أعايوحنا.:فقال

مالأثبتبللأدمر.آتلمأقالقيومالحىاقهباسملكمأقولالحقوالأنبياء؟الشريعةلأهدمجثت

القيومالحىوبحق،رسلهاقهبهأمرماوكلاقه،شريعةهـمثبتليؤكدأققدنبىفكل،عليهدرجنا

يدخلمنكلوإنعنه،اقهيرضىلااقهشريمةيخالفمنكلإنهحضرتهفىروصتقفالذى

منحرفنحالفةيمكنلاإنهلكمأقولذلكوفوق.الشريعةيخالفلممنهواقههمملكةفىهـلبقىالجنة

http://kotob.has.it



223

ك!ا-تحافظواوأنحصيفين،تكونواأنأحبولكنىالخطايا،أعظمْالمخالفارتكبإلاالثمريعة

(.عيناكتراهفيماتفكرولانظيفًاوكن)توضأ:الرسولأشعياءإلىادلهقالهماكلعلى-مجب

قأذلكإلىأضفالعدلمجبلامنقلبلتغسلتكفىلاالبحرمياهبهيعإنلكم،أقولوالحق

تتحملسوفبل،صلاتهاللهيتقبلولنيتوضأ،أندونيملىمنعلىيرضلااللهإنلكم،أقول

.الأصنامعبدةمثلفهوخطينتهثقلروحه

لكليستجيباللهفإنالملاة،تكونأنيجبكماتعالىلتهصلىماإذاالإنسانإنصدقوق

الأحمر،البحرشئكمابدعانه،أرضهاوحرقمصرإلىأساءالذىعبداللهموسىواذكروا،دعواته

أنزلالذى،وصمويلمكاخها،فىال!ثسسأؤقفالذى،يوشعواذكروا،وجيشهفرعونغرقحيث

الموق،أحياالذى،واليشعالساءمنكالمطرتسقطالنارجعلالذىوإيليا،فلسطينبشعبالرعب

يطلبوالمالرجالهؤلاءولكنبالصلاة،يريدونماعلىحصلواالذينوالأنبياءالرسلمنوغيرهم

".العظيمالعلىادلهلوجهكانطلبوهماوكل،لأنفسهمنفعًا

والثلاثونالتاسعالِإصحاح

فىالِإنسانخطيئةكانتكيفنعرفأنفىنرغبولكننا،معلمياتحدثت"حسنًايوحنا:قالثم

؟".يانهكبر

بقعةجبريلالملاكطهروعندما،الجنةمنإبليسوتعالىسبحانهادلهطرد"عندما:عهسىفأجاب

ثمالماء،فىيسبحومماوالطيورالحيواناتمنحىكلتعالىادلهخلئإبليسعليهابصقالتىالأرض

ورأىالجنةأبوابمنإبليساقتربالأياممنيوموفىالاَن،عليههىمابكلزخرفهاالأرضأق

يكونفلسوفحيًا،شينًاأنبتتماإذاعليهابصقالقالاْرضأنإليهاوأشار،العشبتأكلالجياد

تصلحلابشكلوتطاْهاعليهاتدوسأنوصالحها،منفعتهافسوبالتالىشاقا،عملالهمبالنسبةذلك

الوردبينتقعكانتالتىالأرضمنالقطعةهذهعلى،تدوسوأخذتالجياد،فصدقتهلشىءمعه

إبليسعليهابصئالتىالقطعةوهىروحهمنالأرضمنالقطعةهذهفىنفخفقدادلهأماوالزنيق،

ادلهنفخذلكوبعد،بتوهرالجيادخافتحتىيعوىأخذالذىالكلبخلئ3جبريلبهاأقوالتى

.والإكرامالإجلالذاياالمقدساسمكتبارك:قانلةترتلالملائكةوكانتالإنسانفىروحهمن

:تقولالمثسسسطوعفىكتابةالفضاءفىورأىقدميهعلىآدمؤقفز

(.ادلهرسولمحمدادلهإلاإلهالا

الرسالةعبارةمعنىفاسبحانكلىقلولكنخلقتق،لاْنكياربلكشكرًا:وقالفمهآدمفتحثم

؟.رجالقبلىمنكانهلاددّه(رسول)محمدالكلماتهذهتحملالتىْ

الاسموأنأخلقهرجلأولأنتأنكواعلمآدم،عبدىيابكأهلا:وتعالىسبحانهادلهأجابه

شىءكلخلقتأجلهومنرسولى،وسيكون،عديدةسنينبعدالعالمإلىسياْقلكولذهورأيتهالذى
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آخر.شىءأىأخلئأن

أولاتمنحوعليهيدى،أصابعأظافرعلىالكتابةهذهلىهبإلهى)ياقائلاةربهآدمواستسمح

(،ادلهرسول)محمدالأيسرالإبهامظفروعلى(،ادلهإلاإلهالاالأيمنالإبهامعلىالكتابةهذهرجل

فيهتأقىالذىاليومادلهباركوقالعينيهدعكثم.الكلماتهذهأبوىبحبالاْولالرجلفقبل

العالم.إلىمحمديا

وأخذينامفجعلهوحيذا(،يبقىأنطيئاوحيدًااليسالرجلشاهدأنبعدوتعالىسبحانهادلهوقال

كليهماونصبله،كزوجةلآدموقدمهاحواء،خلقالضلغهذاومنلحمًا،وملاْهقلبهمنقريبًاضلعًا

الما:وقالالجنةعلىسيدين

وأتفاحًاأكلتماإذاأنكماولتعلما،والحنطةالتفاحعدافيمالتأكلاهالفواكهمننوعكلأعطيكماإفى

واللحظة،التوفىأطردكماولسوف،الجنةفىأتحملكمالنوبالتالى،ينطاهرغيرتصبحانفلسوف،حنطة

كبيرا.عذابًاتتعذبانولسوف

الأربعونالِإصحاح

حثةحراستهعلىتقفوكانت،الجنةبابمنواقتربغضئااست!ثاطبذلكإبليسعلموعندما

الجنة.أدخلأنلىاسمحىإبليسلهافقالجانبكلفىكالموسحادةوأظافربهلأرجللهانحيفة

إنك:أبليسفأجابمنهاأطردكبأنتعالىادلهأمرقوقدبذلكلكأسمحوكيف:الحيةفأجابت

سمحتفإذا؟،الإنساقهىالطينمنكومةلتحرسىالجنةخارجيضحكألملك،اقهحبقدرلترين

شسًتحيثماتذهبينسوفوبالتالىمنك.فردكليهربنحيفةرهيبةأجعلكسوففإق،الجنةبدخوللى

شمْت.ماقلروتبقين

تدخل؟أدعكوكيفالحيةفأجابت

فضعينىالجنةإلىدخلتمافإذاجوفكإلىأدخلولسوففمك،افتحىلعظيمةإنك:إبليسفقال

فمهاالحيةفتحتوبالفعلالاْرض،علىقريبمنذتسيراناللتينالطينمنالكومتينجانبإلى

المرأةحواءإلىنفسهإبليسوقدمنانئازوجهاآدمكانفقدحواء،منبالقربفوضعتهإبليسفدخل

القمح؟وذاكالتفاحهذامنتأكلينلالماذاالا:وقال،جميلملاكوكأنه

اًنجاسًا،نصبحلاحتىوالقمحالتفاحمننأكلألاأمرناوتعالىسبحانهادله0إنحواءفأجابت

الجنة.منيطردناوبالتالى

هـمحتفظله،شركاءيتحمللاوأنهغيور،اقهأنواعلمىالقوليصدقكلمإنه:إبليسفأجاب

أشرتكماوزميلكفعلتماوإذامعهمتساويينتصبحالاحتىلكماقالوهكذاوعبيدًا،أرقاءبالجميع
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بماعلمعلىتكونينبللأحدهعبدةتكوقولنالآخرونيأكلكماالفاكهةهذ.منتأكلابأنعليكما

.متعادلانواقهفأنتتثائينماتفحلينولسوفشرفهووماطيب،هو

وأخذإبليسقالهمالهسردتزوجهااستيقظوعندما.الفاكهةمنوأكلتحواءذهبتذلكوبمد

نأفأراد،وتعالىسبحانهاقهكلماتيبتلعهوهوتذكرأنهعلى،وأكلهلهزوجهقدمتهماالفاكهةمن

آدم(.)تفاحةرجلكلفىنرا.أثرافتركبلعومهفىيد.فوضع،والحنطةالتفاجأكلهعنيتوقف

والأربعونالحادىالإصحاح

علىيخسفانوجحلاالتينورقوأخذاوالحارالخزىعليهمافحطتعريا،قدأظالاثنانعرف

اقهلماظهراليومذلكظهروبحدجدا،الخاصةجسمهماأجزاءلتغطيةملابسصنعوفىعورتيهما.

أنت؟أينآدمياقاثلا:آدمونادىوتحالىسبحانه

نتقدمأنالخزىغايةفىونحنعريانانوامرأقفاْناعنك.نفسىأخفىإق"يارب:فأجاب

".إلك

وبالتالىهالفاكهةأكلتماقدأنكمالابدوالبراء.الطهرمنكماسرقالذى"ومن:تحالىاقهفقال

الاَن".بحدالجنةفىقكلثاولن.طاهرينغيرأصبحتما

،.أكلتوبالتالىآكلهاهأنعلىحملتنىلىأعطيتهاالتىالمرأةإنسيدى"يا:آدمفأجاب

؟".الطحامهذاأكلعلىزوجكحملتسبب"ولأى:للهرأةتحالىاقهفقال

منه".فأكلتإبليسخدعق"لقدحواء:فأجابت

".الجنةإلىالدخولمنالمنبوذالئرورالفاسدهذاتمكن"وكيف:اقهفقال

".منىبالقربأحضرتهالشمالىالبابعلىتقفكانتالتى"الحيةحواء:فأجابت

وأكلتزوجتكلصوتالسعأعغيتلأنكنها.نشأتالتىالأرض"ملعونة:لآدماقهفقال

منالجميلةالبقعةتلكوفى"والشوكالثانكبالعوسجفصاعذاالاَنمنإليكتأقىولسوف،الفاكهة

تود،.الترابهـالىالنرابمنأنكاذكرولكنالخبزتأكلسوففمك

الذىالإنسانمملكةفىتبقينسوفزوجكوأطحمتلإبليسأصغيتمنيا"وأنتلحواء:قالثم

".حبلىوأنتوتحملينتحملينولسوفكعبد،بكمجتفظ

اطردأولا"لهوقالالسيفحاملميخائيلالملاكوتعالىسبحانهاقهأمرالحيةعلىنادىأنوبعد

تجرأنفعليهاتسيرأنأرادتفإذامنها،تخرجأنبمجردأرجلهااقطعثم.الجنةمناللعينةالحيةهذه

جرا".الأرضعلىجسمها

وجعلتهمهؤلاءخدعت"لقد:اقهلهوقالضاحكافأقأمامهيمثلأنإبليساقهأمرذلكوبعد

منهـستغفريتوبلاومن.منهميتطهرلممنأنإرادقشاءتلقدمطرود،منبوذلاْنكأنجاشا،
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حتىفمكإلىتدخلأجسامهممنتقطعنجسةجلدهوكلقذارةمنيفرزونهماأجعلأن!أولادهم

".والنجاسةبالقذارةمفعمًاتصبح

أصلحأنأحاولسوفأننىعلىاسوةحالتىتزيدأن"أردت:وقالمرعبةصيحةإبليسفصاح

".استطعتمانفسىمن

".اللعنةوعليكحضرقمن"اخرحوتعالىسبحائهاددّهفمإل

منتيأسالاولكنواستغفرا،الجةمناهبطا":يبكيانوكاناوحواء،لآدمادلهقالإبليسذهبولما

البثرى،الجنسعنوسيطرتهإبليسسلطانيرفعحتى،الحكمةطريقفىابنكماسأرسللأفىرحمتى،

شىء".بكلأزودهولسوفرسولىسيكونأرسلهومن

بابعلىوجدخارجًاآدماستداروعندما،الجنةمنبطردهمميخائيلالملاكوقامادلهاختفىثم

مشيئتك،أرجوإق"يارب:وقاليبكىفأخذ"ادلهرسولمحمداقهإلاإله"لا:التاليةالعبارةالجنة

".والعذابالبئوسهذامنفينقذناسريعًاولدىيأقأنأطمعإفى

والثافى،الإنسانيحتقرالأولفكانتكبرهابسببوآدمإبليسخطيئتاكانتوهكذاعيسىوقال

وتعالى.سبحانهادلهمعالمساواةقدمعلىإلهانفسهمنمجعلأنيريد

والأربعونالثاقالِإصحاح

فقدعنه،بحئاأتواالذينهؤلاءرأىعندماعيسىبكىكذلك،المحاضرةهذهبعدالتلاميذوبكى

وبعضاللاويينأرسلواقدوكانوا،يخطبوهوعليهيقبضونكيف،بينهمفيماالقساوسةرؤساءتشاور

أنت؟منليسألوهالكتاب

"؟المسيح"لستمعترفاعالبصوتعيسىفاْجاب

..؟السابقينمثلرسولاأوأرمياأوأليشعأنتهللهفقالوا

لا.:عيسىفاْجاب

أرسلنا.لمنشهادتنانقدمحتىلناقل؟أنتمنلهقالواثم

مكتوبهوكاادلهلرسولالطريقوممهذايهودا،بطاحفوقأصيحصوتإلاأنا"ما:عيسىفقال

أشعياء.فى

أهميةلنفسكتجعلولماذاجديد،بدينتبشرفلماذا،رسولأىأوإيلياأوالمسيحتكنلمإذافقالوا

المسيح؟منأكز

ادله،بمشينةأتكلمهماأتكلمأننىعلىتدليدئعلىادلهيأتيهاالتىالمعجزاتإن:عيسىفأجاب

أربطةأحلأنأستحقلافأناعنه،تتكلمونالذىذلكقدرعلىنفسىمنأجعللاأننىوالواقع

بعدى،سيأقىوالذىقبلى،اللَهصنمهوالذىبالمسيحتنادونهالذىاللهرسولحذاءأربطةأو،جواربه
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فىوهم،الاجتماعوالكتبةاللاديونغادروعندئذ"نهايةلدينهتكونولنالحقبكلماتيأقولسوف

فىالثيطانإنالقساوسةفقالحدث،ماالكهنةمنرؤسائهبمعلىيقصونوأخذواشديد،اضطراب

شىء.كلعليهيملىظهره

:لتلاميذهعيسىوقال

".بىللإيقاعضدىفرصةيجدونعلهمب.يتربصونالقومكهنةرؤساءإنلكم،أقولالحق"

".القدسإلىالآنبحدتذهب"لا:بطرسلهفقال

الحذابألقىأنعككتبفقد،تقولماتعرفولاأحمق"إنكقانلا:عيسىعليهفرد

إلىيقفمنهناكيكونفلسوفتخفلاولكن.العذابتحملواوأوليانهاقهرسلفجميعوالاضطهاد،

ضدئا".آخرونيقفك!اجانبنا

وجيمس،بطرسالجبلمعهصعدحيثطابورجبلإلىمتجهًاالمكانتركذلك،عيسىقالولما

يلبسهكانالذىالجلبابوتحولفوقهالنورمندائرةووجدوابرناباالسطورهذهوكاتبيوحناوأخوه

سيقعمابكلعيسىإلىوتحدثاوإيليا،موسىأقوعندئذ.يلمعوجههوأخذالبردَ،وكأنهالبياضإلى

المقدسة.والمدينةوشعبناجنسناعلى

ثلاثهنانبنىسوفأردت!اذاهنا.أنناالطالعحسنمنإنمعلم"ياقائلا:()بطرسوتحدث

وسمعوابيضاء،سحابةغطتهمتحدثواوعندمالإيليا"،والثالثةلموسىوالثانيةلك،واحدة،مظلات

".إليهفاستمعوالهسررتالذىولعبدىلخادمى"طوب:يقولصوتا

واحدًاورفحهمعيسىتقدمثمالاْرض.إلىوجههمعلىفسقطواالتلاميذعلىالخشيةنزلتوقد

".بكلامىتؤمنواصقذلكفحلولقدمجبكماقهإنتخافوا"لاقانلاواحدا،

والأربعونالثالثالإصحاح

معهبمانواالذينالاْربحةوراح.الجبلأسفلانتظارهفىكانواالذينالثمانيةتلاميذهإلىعيسىنزل

عوذاعدافيماشكقلوبهمفىوليساليومذلكانصرفوهكذا.رأوهماعليهميمردونالجبلعلى

ياْكلعوراحالجبلأسفلجلسفقدنفسهعيسىأما.عيسىفىيعتقدلمالذىالأسخريوطى،

خبريومئذمعهميكنفلم،البريةالفاكهةتلاميذه

كلعليناتسردأننستميحكونحن.المسيحأمرمنالكثيرعليناقممت"لقدأندراوسقالثم

يحملمن*كلعيسىقالوعليهالشءنفسالآخرونالتلاميذطلبالتضرعوبنفسشىء"،

.راحة.ولامنفحة،إلىمجتاجلاالحقالكاملوهواقهإنلكمأقولولكنىومنفحته،راحتهفيهلغرض

روحشىءكلقبلفخلق،يعملأنفىرغبوهكذا،والمنفعةوالراحةبالرضاالشعورهذايملكفهو

تشكروأن.والبركةالبثرىالمخلوقاتهذهتجدحتىشىء،كليخلقأنأرادأجلهمنالذىرسوله
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ذلكحدثوبالفعللهعبيداجعلهاالذىادلهت!ثكرلاْنها،المخلوقاتبهذهرسولهيفرحوبالتالى،ادله

العليا.هىادلهإرادةوكانت

كلماتهتنصرفولاادلهمنرحمةالأمممنلأمةيأقإنمايأق،نبىكلإنلكم،أقولوالحق

خاتموتعالىسبحانهمنهتلقىوقديأق،فإنهاقهرسوليأقعندماولكن،إليهأرسلالذىللثعبإلا

سلطةلهيكونولسوف،رسالتهتتلقىالتىأبهعالعالملشعوبورحمةومخلصارسولاياْقى-يده

،حدودهيلزمإبليسحملحتىوالاْصنام،الأوثانيدمرولسوفهـلضل،يكفرمنكلعلىوسلطان

الأرضقبانلبهيعأباركنريتكمنأننى)ولتعلم:قالعندماإبراهيموتعالىسبحانهاللهوعدكما

".إبراهيمياالشىءنفسنريتكستفحل،صغيرةقطعإلىالأوثانتحطموكما

لإسحاقأعطاهإنهيقولونفاليهودالوعد،هذاادلهأعطىولمن"يامعلم:جيمسفقال

؟".لإسماعيلأعطا.إنهيقرلونوالإسماعيليون

؟".قرابتهوماداوودأبوهو"من:عيسىفرد

داوود".إليهينتمىالذىيهوذاأباهـسقوب.يعقوبأباإسحاقكانثمحاول؟:جيصسفأجاب

ينش؟منفإلىادلهرسوليأقوعندما:عيسىقالثم

داوو.إلى:قانلينالتلاميذفرد

يقلأئم،معلمياالروحيةالناحيةمنلهيقولداوودأنإذ،الذاكرةخانتكم"هكذا:عيسىقال

ثم،قدميكعليهمتضعمداساأعدانكمناجعلحقيمينى.علىأنتأجلسلسيدىادلهقالالقد

تلقبونهالذىادلهرسولكانفإذاأعداثك،وسطفىالامامةلكفتكونصولجانك،مباشرةادلهيرسل

اطهوعدإن،الحقلكمأقولإذوصدقوقبسيدى.يناديهأنلداووديتأقفكيفلداوودابنابالمسيح

.لإسحاقوليسلإسماعيلكان

والأربعونالرابعالإصحاح

".لإسحاقكانالوعدأنموسىأسفارفىبوضوحمكنوبإنه"يامملمالتلاميذقالحيننذ

همكتبهالذىولكن.يسوعولايكتبهلمموسىولكنهكذا.مكتوبإنه"نعم:متأوهاعيسىفرد

سوف،جبريلالملاككلماتتذكرتمماإذاإنكملكبم،أقولوالحق،ادلهيخافونياالذينأحبارنا

اقهحبقدرطراالعالمسيعرفإبراهيميا،جبريلالملاكقالإذاوشيوخنا،كتابناحقدتكتشفون

دته.محبتكعلىلتبرهنشيئاتفعلأنمجبتاْكيدبكل؟تعالىقهحبكقدرالعالميعلمبهيفولكنلك،

ادلهتحدثثم(،تعالىاقهيريدهشىءأىافعللأناستعدادعلىاقهعبد)إق:إبراهيمفأجاب

اإسحاقكان"هلأجلىمنبهلتضحىالجبلبهواصعدإسماعيلالبكرولدكخذ:لإبراهيمقانلا

؟(".سنواتسبعبلغقد)إسحاق(ولدعندماإسماعيليكنوألمالبكرَ،ولده
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،(.أرسلكادلهأننحلملأنناالحقيقةلناقلواضحةحكماؤناأتاهاالتىالمغالطةإن"التلاميذ:وقال

منافقونوأتباعهوهو،ادلهحكميلغىأنمجاولإبليسإنلكم،أقول"الحققاثلا:عيسىأجاب

عنوأما،مزيفكاذبضرعهموإناللهشرعحدعندأضهممدعينالجطيئة،وبقترفونالشريأتون

ويلثملهموهـلل،الكلموحرفواتقريبا،شىءكللوثوالقد،ظالمونفاسدونفهمالخطيئةاقترافهم

النار.فىيعذبونولسوفئقمة،عليهموالشكرالمديحعباراتتنقلبفلسوف،للمنافقين

اقهأنعمفقداقهخلقماكلعلىسناهيففىالذىالنورهواقهرسولأنلكمأقولذلكوعلى

وضبطوبالاعتدال.والعفةوبالفطنة،والحببالخوف.والقوةوبالحكمةالحسنةوالمثورةبالفهمعليه

لقدوالاحتسال،والصبر،والرأفةوالشفقةوبالعدل،والرحمةالاصسانفىبالرغبةادلهعليهأنعمالنفس

يأقالذىالزمنذلكاللهوباركنحلوقاته،كلعلىبهأئعمماأضحافثلاثةذلكبكلعليهاللهأنعم

كلرآهكا،وإجلالاحترامكللهوقدمترأيتهإقلكمأتولعندماوصدقوق،العالمهذاإلىفيه

وقلت،والارتياحبالرضاروصامتلاْترأيتهوعندماأخلاقه.لمكارمبالنبوةعليهأنعموقدنبى،

نبياأكونعليهحصلتإذاشرفوهو،نعلكرباطفكأستأهلمجلنىاقهليتويامعك،اللهمحمديا

".ربهي!ثكرعيسىأخذذلكقالولما،اللهأولياءمنولياوأكونعظيما،

والأربعونالخامسالإصحاح

"انهضن:يقولوهوسمعناهإنناحقمسموع،بصوتإليهوتحدتعيسىعلىجبريلنزلثم

".القدسإلىواذهب

الناسوراح.يحلموبدأالمحبددخلالسبتيوموفى،القدسإلىواتجهعيسىنهضنوبالفحل

لناقيللقد.معلم"يا:قالوامنهاقتربواولما،والكهنة،الكهنةكباررمحهمالمحبدإلىجماعاتحمهرعون

الشر".بكينزللاصقفاحترسشراعناتحدثتأنك

فإقكنتمفإذا،منافقونأنتمفهل،المنافقينعنشراتحدثتإننىلكم،أقولالحق:عيسىفأجاب

".عنكمتحدثتقدأكون

(،.بوضوحلنااثرحأالمنافقهو"ومن:فأجابوا

فعمله،قلبهمنوليسالناسليراهخيرايفعلالذىهوالمنافقلكم،أقولالحق:عيسىقال

هل،سيئةشهوةوكلسبىء.فكركلفيهميتركوبالتالى.الناسيراهلاالذىالقلبيدخللا

تنبه.المسكينالشقىالرجلأيها،قلبهمنالناسهـمماكبلسانهقهيدعوالذىهو.المنافقعرفتم

الرجالأولادفىأوالأمراء،فىثقتكمتضعواالاداوود.النبىقالوقدوثوابك.حسناتكتفقدفبالموت

أيوبقالكماأو(،الثوابمنمجرمونموتهمقبلوهم،أفكارهمهلكتماتوافإذالمم،خلاقلاالذين

وإذاغدهفىذمك،اليومعليكأثقماوإذا،واحدةحالفىيستمرلاوهومتقلب)الإنسان،ادلهنبى

القيومالحىبالتهأقسموإقهباء.فأعمالم.للمنافقينهـللغدا،إليكالإساءةعلىعمل،اليومكافأك
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ليظهرالشريعةيستخدممابقررهـلدنسها.المعابدحرمةينتهكسارقالمنافقأنحضرتهفىأقفالذى

(.الآبدينأبدوالمجدالحمدوحدهولهاقه،رسمهالذىوالكرمال!ثرفيسرقفهوالخيربمظهر

شىءكليرىكانإناقهبأنيعتقدفهولهدينلاالمنافقإنلكمفأقولذلكعلىأقلدوإق

أنهكابه،مؤمنغيرلاْنهذلكيفحللاولكنهقلبهلطهرشديدا،عقاباالآثمينالمخطئبنويعاقب

ملىءالداخلمنولكته.الخارجمنالأبيضكالقبرالمنافقإنلكم،أقولوالحق،العدالةفىيعتقدلا

وإق،عبادتهإليكموطلبخلقكماتلأن،القساوسةأعااتاخدمواوعليهوالديدانبالفساد

المحبدفىوتشترواتبيعوابأنمنفحةأجلمنعبدتمر.إذاولكمكمات،تعبدونلأنكمضدكمأتحدثلا

نحزنوليسوالصلا.العبادةبيتوهواقهلمعبداعتبارأواحترامأىوبدون،السوقفىكنتملوكما

فإفىاقه.ونسيتمللبشر.مرضاةذلكفحلتمفإذا.اللصوصفيهيمرحكهفإلىحولتموهوقد،بضائع

والذىاقه،فىحباأبيهمنزلتزكالذىإبراهيمأبناءولستمالشيطانأبناءإنكموجوهكمفىأصيح

فاقههكذا.كنتمماإذاحكماء.وياقساوسةياعليكماللحنةقههوتقرباضحيةابنهيذبحأنأوشك

ذردوسه".منمجرمكمسوف

والأربعونالسادسالإصحاح

.الأعنابمنحديقةغرسقدعاثلةربهناككانمثلا،لكم!سأضربقانلاَ:عيسىوتحدث

أمرهاأعلنثماللنبيذ(،للحنبمحصرةوسطهافىبقتم.الحيواناتتدوسهالاسوراحولهاوجعل

خدمه،الكرامونرأىعندماولكنبهمهلياْتواخدمهأرسلالنبيذلجمعالوقتحانوعندماللكرامين،

لىاذكروا"قائلا:نساءلثممراتعدةذلكوفحلوا،بالمدىالآخرالبعضعلىواعتدوابعضهمربهوا

الكرامين؟.معيفعلهأنالنبيذبستانصاحبعلىمجبالذىما

منلغيرهمالبستانويعطىفيحطمهمبمثلهاشرورهميقابلأن)حت:قائلينالجميععليهفرد

(.)العضارينالكرامين

هىوالكرمةعودا،شعبوالعصارونإسرائيلبيتهوالبستانكان"!اذا)عيسى(:فقال

أياميوجدلمحتى،رسلهمنالكثيرقتلتمفقد.عليكمحانق،منكممغيطاقهإنلكمهـلل،القدس

اقه".أولياءليدفنأحدأحاب

يحظمه.أخذالذىالشعبخافواولكنهم،عليهيقبضواأنالكهنةأرادذلكعيسىقالوعندما

ارفعى:فقالولادكامنذالأرضإلىبرأسهاتدلىامرأةعلى()عيسىبصروقعاللحظةهذهوفى

هوأعلنهماوأنصدئاأتحدثأقعلىعلامةالاَيةهذ.ولتكنخالقنااقهباسمالسيدةأيتهارأسك

اقه".عندمن

وتحمد..اقهتحظموأخذترأسهاالمرأةفرفحت
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شخضااليومأبرأإذالسبتمجترملافهو،الرجلهذايرسللماللهإن"قانلا:الكهنةكبيروصاح

".عاهةذا

لخلاصنملىوأن،السبتيومفىنتحدثأنالمثرعمنأليسلىقولواقائلا:عيسىفرد

يوماليوملأنحيوانهيتركفهلالسبتيومصفرةفىثورهأوحمارهوقعإذامنكمومن،الاخرين

بناتمنبنتاأبرأتإنالسبتثلمتقدأكونوهل،حيوانهأحديتركلنالحالبطبيعة؟سبت

،غيرهعينفىقشةتدخلأنيخافاليومهذافىمنكموكبم،نفاقكمهنايظهرتأكيدبكل؟إسرانيل

؟"بالفيليبالونولانملةيخافونالذينأكثراما،رأسهيشجأنيوشكالخثبمنعرقيوجدبينما

يستطيعوالملأصهمبينهمفيماغيالامجتدمونالكهنةوأخذالمعبد،منخرجحتىذلكقالأنوما

ادله.أولياءعلىإرادتهمآباؤهمفرضكما،عليهإرادتهمويفرضوامنه،وينالوا،عليهالقبض

والأربعونالسابعالِإصحاح

أهلهاوجد،المدينةبابمناقتربوعندما،نايينإلىعيسىذهبرسالتهمنالثانيةالسنةوفى

أدرك،عيسىهلوعندما،عليهيبكونالجميعوكان،الأرملةأمهوحيدكانولدًامدافنهاإلىمجملون

الله،رسولفهوإحياءهيستطيعفقد،الميتأجلمنلملاقاتهواستحدواأق،قدالجليلرسولأنالناس

"الرباسمعلىيطلقونفلسوف،المجنونالعالمهذامنيارب"خذق:وقالتلاميذهفكركذلك

يبكى.وأخذ

وكل،عاهةذىكلعلىوسلطاناسلطةأعطاكقداقهإنتخفلاياعيسى"لهوقالجبريلأقثم

العزيزأيهاإرادتلث"ولتكن:وقالعيسىوتنهدبأمرهيتموسوف،تعالىادلهبإذنسيكونتفعلهما

".الرحيمالرحمنالجبار

وشفقة:حنانفىلهاوقالالمتوفىأممناقتربذلكقالأنوبمد

علةكلمنبرينًاانهضالفتىأيهالكأقول"إق:وقالالميتبيدوأمسكتبك،لاالمرأة"أيتها

".تعالىباسمه

رسولابيننافيماخلققدادله"إن:وقالالناسقلوبالخوفغمروقدالمثابنهضوبالفعل

".شعبهيزورجاءعظيما

والأربعونالثامنالِإصحاح

آباننا،خطايابسببلهمخاضعةبلادناوكائت،الرومانبجيوشمحتلةيهوداكانتالوقتذلكوفى

وشبدونه.إلهاللشعبفائدةفيهشيئايفعلمنكلعلىيطلقواأنالرومانعاداتمنوكان

لقدقائلينالآخرتلوواحدًاالناسفىينادونراحوانابينفىأنفسهمالجنودبعضوجدلماوبالتالى
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كمترونوهكذا،فلكهشىءكلأعطيناهاآلهتنازارتناإذافنحنتكرثونلاثم.آلهتكمأحدزاركم

يوسوسالشيطانوراحتماثيلها.أوصوركاأجلمنلديناماأحسنعننتنازلإنناحقآلهتنانحترم

فىيتمهللمعيسىأنعلى.نابينفىوالفتنةالنوايةمنالكثيرأثارحتى،القولهذابمثلالمدينةلأهل

هوإلهناإنيقولراحبحضهمأنحتىبهاالشقاقأماراتحلتوقد،ناحومكفرإلىفتركها،نابين

ثمومن.وخادمهعبد.موسىحتىرؤيتهأحديستطعولماقهنرلمإننايقولغيرهموراحزارنا،الذى

لهيكونصقجسمقهفليسات،اثناقه.ولايكنلمإنه،آخرونوقال.ابنهولكنهاقه.ليسفهو

رسالةمنالثالثةالسنةحقلهميوسوسالثيطانراحوهكذااقه..أرسلهعظيمرسولولكنهولد،

كبيرا.ضرابًاعليهمسيحلبعيسىباْنعيسى

ووضعوهم،المرضىلهوجمعواعرفو.أنبمجردالئحباجتمعحيثهناحومكفرإلىعيسىوذهب

راجينناحيةكلمنوحاصرؤعيسىعلَىنادواثموتلاميذهعيسىينزلكانحيث.المنزلرواقفى

إسرانيلإله"ياوقالمريضكلعلىيديهوضعإقإلأعيسىمنكانفما.المرضىيشفىأنمنه

مربض.كلبرئوهكذاالئفاء،المريضالرجلهذاامنحالقدسىباسمك

إليه.ليسن!عواالناسوهرعالكنبةعيسىدخلالسبتيوموفى

والأربعونالتاسعالإصحاح

أقضىالوقتأجدوعندما5داوود:قالحيثداوودمزموربقرامةالكتبةقاماليومهذاوفى

"أعاقائلا:يتكلمبدأثمتسكتأنبيديهللجنوعوأضارالمزمورقرامةبحدعيسىوقام"بالحدل

بالحدل.سيحكمالوقتوجدإذاأبرناهالرسولداوودبهاتكلمالتىالكلماتإلىاستمعتملقد.الاخوة

منليسالحدللأنإلألشىءلاأحكامهمفىحظئونالقضاةمنكئيراإن،الحقلكمأقول!افى

عنآبانناإلهاقهبناهـحميب.الوقتفواتقبلمجكمونفإنهمطبيحتهم.منكانإذافالحدل.شيمتهم

ينمبونالذ-كأهؤلاءلبؤسوسا"الإنسانأبناءيابالصل.امضواالقضاة"أعا)داوود(النبىطريى

بأسلارجلهذا.فيقولونبهميمرونالذينهؤلاءعلىمجك!ونثم.الشوارعنواصئعلىأنفسهم

الذىاقهيدمنالحدالةصولجانروفحونلاْنهمعليهماللحنةضبيث.وذلكطيبهوهذا.قبيحوذلكبه،

لمبمايثهدونهؤلاءإنلكم.أقولوالحقالقفاء،.ضرفعنأتنازلولن.وأحكمأرى!إفىقال

نظر.فىهمهلثمومن!م،محترفاضاةليواوهمالناسعلىهـمحكمون،يسمعوهلمربمايرو.،

الذينلهؤلاءوللكمهـللالاَخرهاليومفىقاسئاحكأعليهمفيحكمظيئةأصحابوتعالىسبحانه

ىذاقهأماميلحنونفلسوفخيراالئوفيسمونالأشياءهـمغيرونالثر.عنبالحسنىيتحدثون

فىتفكروابلاء.كلأصلوهوالحير،الشيطانعلىيضفرنالذينفهمالحير.صاحبالإحسان

يبررونالذينهؤلاءخاصةعسمروا،يكونولسوفالحسابيومفىوتفكروابكم.ستنزلالقالعقوبة

نإلكم.أقولالحق.والأراملاليتامىقضاياعلىتحكموالا..المالبحضمقابلفىهـمجيزوكاالخطيئة

يتأثرلنالقضاءيتولىالذىوالإنسانجللءأمرفالقضاء.تحكمأنلهاكانماإذالترتحدالشياطين
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خوفوفىفقطينظرأنعليهإنما.بالربحولا،بالشرفلا.بالصداقةولا.بالغوايةلاشىء.بأى

هىمالحقيقةوالمثابر.والكد.الإجهادمنكثيرفىإليهايسعىالقالحقيقةعنبحثًااقه.نحوشديد

دونعليهللحكمعرضةصاحبهمملرحمةدونالقضاءأنأصذركمولكنىالحسابيومتؤمنكمالق

الخمسونالإصحاح

نفسمنأصلهمالب!ثرجميعأنتعلمألاالبشر،منغيركعلىتحكممنياالإئسانأيهالىقل

الخطيئةوأقكذبإلارجلمنوماوحد..وتعالىسبحانهإلاصالحأحديوجدلاأنهتعلمألا،الطينة

ضانركمعلىادلهيحكمفسوفأتوها.لخطيئةالآخرينعلىحكمتمماإذاإنكم،الرجالأيهاصدقوق

حكملقد.أصدرهعادلغيرلحكمهلكقدرجلمنفكم،تحكمأنلمخاطرةإنهاخطايا.منفيهاوما

كانلقد،خالقهربهعلىئاروبالتالى.الأرضفىومفسدووغدخسيىبأنهالإنسانعلىال!ئيطان

فكائتحسناالشيطانحديتالاْولانأبواناظنلقد،إليهتحدئتعندماذلكعرفتوقدعجولا.

فىأقفالذىالقيومالحىوباقهلكمأقولوالهقبذريتهم.اللعنةوحلتالجنةمنأخرجاأنهاالنتيجة

يحرفها،أضياءعلىتقوم!ارادتهبإرادتهيخطىفالإنسانخطينة.كلأصلهوالجانرالحكمإن،حفرته

وفاسد،باطلبأنهالطيبالعملرعلىصالح.عملبأنماالخطيئةعلىمجكمونالذينللمخطنينهـلل

يومصارمعقابسينالهالإنسانهذاإنالخطيثة.ونحتارونالخيريرفضونالاْساسهذاوعلى

وأهلموسىعلىفرعونحكملقدملففا،أوكاذبًاصكماأصدرلأنههلكشخصمنوكم،الحساب

إيلياعلَىآهابحكمكذلك.الموتيستحقبأنهداوودعلَىشاولوحكم،كفرةملحدونبأنهمإسرائيل

علىالشيخانحكملقدالزانفة،آلهتهيعبدواأنرفضواالذينالثلاثةالأطفالعلىونبختنصر

ويقضىبالحقيقومادلهقضاءأجلماالأنبياءعلىالأصنامعبدةمنالروساءوحكم3ى3وللال!ول

فهو؟القضاةجانبمنالتسرعولماذاكلههذاأينالإئسانأيها.عليهالمحكمومويبرأالقاضىعلى

وهذاباطلا.حكموالأكميهلكواأنالصالحونأوشكلقدياء،الأبرعلىخاطىصكمإصدارإلىيؤدى

موسى،شقيقةومريم،هارونقصةمنأو.المصريينإلىباعوهالذينوإخوتهيوسفقمةمنيتضح

وهوءالبرىأيوبعلَىظلماحكمواالذينالثلاثةأيوبأصدقاءقصةأوأخيهما،علَىحكمااللذين

طعامًايكونبأن،دانيالعلىكورشوحكموأوريا،شت،مغيبوعلىداوودحكملقد.ادلهحبيب

لاحتىأحدعلىتحكموالالكمأقولطالم.قض!بسببظلماالهلاكعلىأوشكواوكتيرونللأسود

يبكونوالمغفرةالعفوطالبينالكثيرونتحولحقخطابهمنعيسىانتهىإنوماأحد.عليكممجكم

بيوتكمفىابقوالهمقالعيسىولكنشىء.كلتاركينمعهللذهابمشتاقونوهم،خطاياهمعلى

تآلمفأنا،ادلهيخلصكمسوفوهكذا،خاشعين،قلوبكممناقهواعبدوا،غيركمخطاياواغفروا

.لأخدمبللأخدم

العزلة.مجبكانفقد.ليصلىالصحراءإلىوذهبوالمدينةالكنيسةتركحقهذاعيسىقالأنوما
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والخمسونالحادىالِإصحاح

نودأمرانهناك،معلم"يا:لهوقالوا،تلاميذهإليهأقدته،الصلاةمنعيسىفرغأنوبعد

الثاق:والأمر.يتوبلاالقلبغليظإنهعنهتقولوالذىإبليمىإلىتحدثتكيف:الأولمعرفتهما.

".الحسابيومفىادهّعليهاسيكونصورةأيةعلى

بالبشرأرأفكما،سقطتهعرفتوقدإبليسبحالأرأفإننىلكم،أقول"الحق:عيسىفقال

طريقعنحدثنىوقدله،وصُستتعالىدتهصليتذلكوعلىالخطينة،إلىاستدراجهممجاولالذين

جبريل:الملاك

؟".تسألوماذاعيسىياإليهتسعىالذى"ما

نحلوقولكنه،غوايتهنتيجةبشر،منأهلكوكمشر،منإبليسسببهبماربياأعلمإنك:فأجبت

به.الرحمةأساْلكوإفىصنعتها،التىنحلوقاتكمن

أخطأتلقدإلهى)ربىيقولأنعلىعنهسأعفوأجلكمنعيسى"يا:وتعالىسبحاولاللهفاْجاب

".الأولىمنزلتهوأنزلهعنهأعفوولسوفلى(،اغفر

فناديتالسلامأجلمنسعيتقدأننىمعتقدًاشديدًافرخالذلكفرحتولقد:عيسىوقال

أناأما،إبليسيافلنفسكتفعلهسوفماإن:فأجبتهتريدماذاعيسىيالىقالأقولما،إبليس

لمنفعتك.دعوتكولكن،خدماتكطالبىمنفلست

..
لافإنكوعليهمنك،انبللاق،خدماتكعنراغبفإقخدمأق،عنراغبًاكنتَإذا:إبليسفرد

روح".وأناطينمنفأنتلى،خادمًاتكونأنلستحق

ومنزلتكالأصلىجمالكإلىتعودأنالأفضلمنأليسأخبرقولكنالأمر،هذالندعلهقلت

بة،ضرألف001اللهبسيفالحسابيومفىيضربكسوفميخانيلالملاكأنتعلمأنكولابد،الأولى

فلسوف،اليومذلكإلىأنظرق:إبليسفأجاب،مراتعشرجهنمألميعادلألمابكتنزلبةضروكل

الملحدينمنوالكثيرونالملانكة،منكبيرعددجانبىإلىيكونولسوفأكثر،يفعلمنترى

أجلمنطردفىعندالكبيرخطاْهيعرفسوفوعندنذدته،المشاكليثيرونولسوف،القوىأصحاب

إبليسهزوعندئذ.تقولماتدركولاالتفكيرعاجزإنكإبليسيا:فقلت،خسيسةالطينمنقطمة

أفعلهأنعلىيجبماعيسىياتقولأنوعليك،واللهأناولنتصالحتعالى:وقالضيقفىرأسه

سليم.فتفكيرك

أخطأتلقد"ها:فأجبتهماوما:إبليسفأجابجها،تنطقفقطكلمتينإلىيحتاجالأمر:فأجبت

".ياربمنكأطلبهوالعفو

عقانصرف:فقلت،الكلماتهذهادلهماقالإذاللمصالحةاستعدادعلىإننى،أعلم:إبليسفقال

الخطأ.عنالمنزهالعادلهووادلهوالخطيئةالظلمأصلفأنت،اللعينأيها
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ادله.ترضىلكىتكذبإنك(.)عيسىياكذلكليسالأمر:ويقوليصرخوهوإبليسوانصرف

إبليس.علىالرحمةستنزلكيفتفكرواوالآن:لتلاميذهعيسىوقال

.الحسابيومعنالاَنتحدثناأنونرجولهتوبةولانحطىلاْئهمعلمياأبدًاالتلاميذ:فأجابه

والخمسونالثاقالإصحاح

جهنم،أمثالعشرةيدخلواأنالمذنبينعلىأخفإنهلكم،أقولوالحقمخيفيومهوالحسابيوم

لكمأقولوالحق،ادلهمخلوقاتكلعليهمتشهدولسوفغاضئا،ضدهميتكلموهوادلهيسمعواأنعلى

اللهاختارهممنكلبل،القديسونأيفاسيخافهبل.اليومهذابخافونمنوحدهمليسواالأشرارإن

يفقدسوفأيوبكذلك،الصحيحالطريقوالتزامهعدالتهفىيشكسوفإبراهيمحتىواعطفاهم،

منرسولهيحرماليومهذافىفالتهالخوت،سيتملكهادلهرسولحتىلكمأقولوإق.براءتهفىثقته

إفىلكم،أقولوالحق،وجلالهعظمتهتظهروهكذا.عليهبهاقهأنعمماكليفقدكمافيفقدها،ذاكرته

بالألوهية.وصفنىمنعنتقريراأقدمأنعلىيتعينسوفلأنهقلبى.منذلكلكمأقولوإق،أرتجف

علىالرسلمرتبةفىوضعنىقدادلهأنرغمالبشر،يفنىكماالأياممنيومفىسأفنىبشرأننىواعلموا

ادلهخادمإننى،الخاطئينطريقوأصححللضعفاء.القوةوأمنحالمرضىأشفىحتى،إسرائيلبيت

حقالحقيطمسونالذينالرجالمنالاْشرارهؤلاءعنأتحدثوإق،بذلكعلىواشهدوا،وعبده

الهاية،أوشكتوقدأخرىمرةسأعودولكنىالدنيا،هذهمنانتقالىبعدإبليسوسوسةنتيجةإنجيلى

باللعنة،آخرتهمعلىختمالذينالمذنبينالمخطنينضدنثهدولسوفوإيليا،،أخنوخمعىوسيأق

العفوويقولون،مرتفعبموتيبكونتلاميذهوأخذ،دموعهانهمرتحتىحديثهعيسىتحدثإنوما

كلامهم.علىعيسىفاْمنالبرئخادمكوارحميارب

والخمسونالثالثالِإصحاح

تبقىلاحربتقومفلسوفعظيما،خرائاالمالمسيشهداليومذلكيأقأن"وقبل:عيسىقال

تهدمولسوف،التعصببسببآباءهمالأبناءويقتل.شفقةأورحمةدونأبناءهمالآباءيقتلتذر،ولا

الموقمجملمنالبشرمنهناكيكونلنياْقعندماوالدمارالخرابوهذابلقغا،البلادوتصبحالمدن

الخبزثمنهـلعلونادرًا،شىءكليكونولسوف،للوحوشغذاةالعراءفىجثثهمفتترك،مقابرهمإلى

لعصرإنهبخسماهوكليأكلونوسوف،الأرضعلىسيبقونالذينالؤلاءبالنسبةالذهبعلى

إلهىياارحمنىأخطأتلقدمنهمواحديقوللاالذينالناسلشقاءيانادرشىكلفيه،باثس

وعندهذاوبعدالأبد،إلىاسمهتباركالذىالمجدلهبمنتجديفهميعلنوننحيفةمحثرجةوباْصوات

اليومففى،الأرضهذهساكنىرءوسفوقنحيفةعلامةتظهريوئا،عشرنهسةولمدة،اليومهذاانتهاء

ثوبظلماتكأنهاظلماتوفىضوءبلاولكنالسماءفىدورتهاوتسيرالثسسستشرقالاْول،
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يتحولالثافى،اليوموفى،الموتسكراتفىابنهيرىأبوأئينكتنهداتوأنينتنهداتتسمع،مصبوغ

وكأنهاالنجومترى،الثالثاليوموفىالندىأوالطلسقوطالاْرضعلىفتسقطدماء،إلىالقمر

وكأنهاببعضبعضهاالأحجارتتصادم،الرابعاليوموفىالأعداء،كجيوشبحضمعبعضهاتتصارع

مياهترتفع،السادساليوموفىدئا،والحثائشالاْشجارتبكىالخاسى،اليوموفى،المتقاتلةالجيوش

اليوموفىمسدود،كحائطاليومطولالحالهذاعلىوتبقىفراغا،015مكانهاتفقدأندونالبحر

الأرضوحيواناتالطيورتجتمع.الثامناليوموفىرؤيتها.تصعبحتىوتغيضالمياهتنخفض،السابع

حتىالحياةعلىفتقضىالبردمنعاصفةكب،.التاسعاليوموفى،وصراخخوارولهامعًا،والسماء

وقدالجبالثلثفيهوىورعدنحيفبرقياْقالعاشر.اليوموفىالحُشر،غيرالأرضعلىممنينجولا

اليوموفى.المياهمحلالدمومحلمجراها،عكسالأنمارفىالمياهتسيرعشر،الحادىاليوموفىائشطرت.

اللهبمنهاويخرجكالكتابالسماءتنفتحع!ئ!ر،الثالثاليومرفىوتصرخالمخلوقاتتثنعث!رالثاق

مخيفمفزعزلزاليقومعشر.الرابعاليوموقحى،كائنأىهناكيبقىفلاالأمطار،وكأنهاوالنار

الخامساليوموفىمنبطخا،سهلأكلهاالاْرضوتصبحالهواءفىالطيروكأنهاالجبالرءوسمعهتتطاير

(والإكرامالجلالذىربكغيريبمىولاالملافكةتموتعشر،

:ويقولقامتهيرفعثمالاْرض،هـلضرببيديهوجههعلىيلطمراحذلكعيسىقالأنوبعد

الله"ابنأنىأقوالىبينمنيضعالذىذلك"ملعون

الآنادله"فلتخفقائلأ:واحذاواحدأيرفعهمعيسىوراحموق.وكأنهمالتلاميذانكفأوعندئذ

؟.اليومذلكفىنخافألأعلينامنإذا

والخمسونالرابعالِإصحاح

لهاللهعدافيماشىءكلويموتسنة،أربعينلمدةظلمةكلهالحالمتغ!شالحلاماتهذهمرتفمتى

وكأنهأخرىمرةفيقوم.رسولهفىربهابأمرالحياةتدبالاْربعون،السنةمرتومتىوالمجد،الجلال

اللهيبعثجانبهوإلى،ذهولفىوكأنهيتكلمأندونومجلسضسى،ألفمنأسطعولكنهالثممس،

ملاككلويتخذالأربحةالجهاتفىمكانهملاككلوياْخذبهم.يحتزالذينالأربعةالملائكةفىالحياة

فتاْقىالملائكةجميعفىالهياةاقهيبعثذلكوبعدمجرسونه.حولهالاْربعةالجهاتمنجهةفىمكانه

يدلتقبيلويتقدمونآدماتبعواالذينالرسلجميعفىالحياةتدبثماقه،رسولحولوتطوفسراغا

اذكرنا،محمديا:فيميحون،المختارةالصفوةفىالحياةتدبذلكوبعدمجرسوه،أنومجلفونالرسول

تدبذلكوبعد،خلاصهمأجلمنيفعلماويقررالرأفةتمتلكهحقصياحهمالرسوليسمعإنوما

الأشرارهؤلاءبهيتميزلمااقه،نحلوقاتعلىالخوفينزلحقيبحثواإنوماالأشرار،جميعفىالحياة

(.الإلهأيها،الربأيهارحمتكفلتدركناويقولون،صورةوبثاعةقبحمن

ترىوكاْنهاتبدوادلهنحلوقأتجميعإنحتى،صورةأبسْعلبسوقدبإبليسادلهيرءذلكوبعد

رسولغيرهناكليسإذاليومهذافىالهولهذاأرىألاادلهأرجو:المسيحويقولبثاعته،منالموت
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وتعالى.سبحانهادلهغيرشينايخافلافهوبشاعتهيهابلاوصدهاقه

لهم:ويقولالمخلوقاتجميحفتبعثالنفير،فىالملاكينفخذلكوبعد

وسطفىيظهرذلكوبعدمجاكمكم،أنيربدخالقكمأناعلموالحسابكم.المخلوقاتأعا"أقبلوا

تصيحالملانكةحولهومن،أبيضنورمنسحابةفوقهتسطععرششافاطيهواوادىفوقالسماء

أنهفيدركادلهرسولأما،إبليسشركفىالوقوعمنأنقذتنامنولاخلقتنا،منياإلهنايابوركت

ستينيعطيهأنمجب،الذهبمنقطعةالصرافمنيستبدلفمن،غيرهأحديحبهلمحبْااقهأصب

هذامجبهوهواللهيخشىاللهرسولكانوإذااستبدالهيستطيعفلاواحد،فلسلديهإذاكانأمافل!ا،

شرا.والمملوئينالفجاربالفما.الحب

والخمسونالخامسالإصحاح

أجلمنلهوليملوااقهليعبدوامعهبهيعًاالذهابإلىويدعوهمالرسلومجمعاقهرسولولذهب

أعلمه،ماأعلمفأئاسبحانهادلهبحياةأذهبولنلاويقولخوفا،يعتذرأنمنهمكلفيحاول،المؤمنين

خوفهفيتلاشىفيه،محبةالأشياءكلخلقبأنهرسولهيذكركله،هذاوتعالىسبحانهادلهيرىوعندما

بهيلة:أنشودةفىتترنموالملاثكةوإجلالمحبةوكلهالعرشنحوويتقدم

إلمنا".ياأدتهياالمقدساسمك!تبارك

لمالذىصديقهعلىالصديقيفتحك!ارسولهعلىاللهيفتح،العرشمنالرسوليقتربوعندما

وروحىقلبىوبكلإلىياوأحبكأعبدك"إققانلا:بالحديثالرسولويبادر،طويلةمدةيره

ومنشىء.كلفىأحبكحتىلىمحبةالأشياءوخلقت،عبدكلأكونوخلقتنىتنازلتلاْنك.أشكرك

الكانناتجميعتقولوهناياربى،لكوتصلىالمخلوقاتفلتعبدكشىء،كلوفوقشىءهكلأجل

نإلكم،أقولوالهق((..المقدساسمكتباركْالعظيمالإلهأيهانشكركإننا،ادلهخلقهاالقوالأشياء

مررأعظمتدففاكالمياهدموعهمفتتدفقالبكاءفىعندنذينخرطونإبليسومعهموالاْشرارالشياطين

ادله.يرونلاذلكومعالاْردن،نهرمياهتدفق

أنعمفسوفتتاءمااسألالاْمين،خادمىياومرحبًابك"أهلاقانلا:رسولهإلىادلههـشحدث

أجلمنأردتإنكقلتخلقتنىعندماأنكأذكرإق"ياربقانلا:ادلهرسولفيردتشاء"،بماعليك

ابتهلأنلىفاسمح.خادمكطريقعنيعبدونكحقوالبشر.والملانكةوالجنةالعالمتخلقأنلكصبى

".لخادمكوعدكتذكرأنالعادلأيهارحيميارحمنياإليك

عديقىياهذاعلىشهودألديكضاحكا:مجاورهصديقعلىيردوكأنهوتعالىسبحانهادلهويرد

فيذهبونادهم،جبريليااذهب:ادلهفيجيبياربى.نعم:الرسوليقولإجلالوبكل)محمد(؟..

وموسى،،وإسماعيل،وإبراهيمآدمإضهم:اللّهرسولفيرد؟شهودكهممنولقولمحمدإلىجبريل

مريم.بنوعيسىوداوود.
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وعندما،وخضوعخشيةفىفيذهبونالشهود،علىوشادى،جبريلالملاكينصرفذلكوبعد

الذىالشءهوما:فيقولون"،رسولىيؤكدهما"أتذكرون:لهميقولالإلهيةالذاتإلىيصلون

طريقه،عنعكوتثنىتذكرق،حتىله.محبةالاْشياءخلقتإننى:اللهفيرد؟وتحالىسبحانكتذكر.

أولا:موسىفيرد"؟،هى"وما:ادلهفيجيبإلهنا،يامناأفضلشهودمعناإنمنهمكليقولذلكوبعد

هىعلىأنزلتهاالتى"المزاميرثانيا:داوودويقول"،الأولشاهدناهوعكأنزلتهالذى"الكتاب

ولدكأقفادعىبأسرهالعالمإبليسخدعلقد:العالمين"ياربيكلمكمالذىويقول"هالثافىشاهدنا

يؤكدهبماالكنابهذاوبعترف،وعبدكخادمكإقبحقيقولأعطيتنىالذىالكتابولكنوشريكك

إن"اللهفيقول"ياربعكأنزلتهالذىالكتابيقول"هكذا:اللّهرسوليتحدثذلكوبعد"رسولك

رسولهيعطىاذقولهذاتعالىادلهيقولوعندما"،أحبهأقمنكمكليعلمحتىفعلتهالاَنفعلتهماكل

لكولشرفالمجدويقول،سبحانهنحلوقاتهمنمخلوقكليبجلذلكوبعد.الحسنىادلهأسماءفيهكتاثا

"..لرسولكوهبتنالاْنكياربىوحدك

والخمسونالسادسالإصحاح

فيأتون،والمختارينوالرسلالملانكةبهيعوينادىفيقرؤه.لرسولهأعطاهالذىالكتاباقهويفتح

الجنة.مجددونقدالكتابوفى،ادلهرسولعلامةمنهمكلجبهةوعلى

الرسولبقربوالرسلمنهبالقربادلهرسولويجلس،وتعالىسبحانهاللهيمينإلىكلوكلر

للمحاكمة.إبليسفيحضرالمورفىالملانكةينفخثم،اللهباركهموالذينوالقديسين

والخمسونالسابعالإصحاح

إبليس،إلىاللومبتوجيهادلهعصواممنادلهنحلوقاتمننحلوقكلويتقدمالثقى،ياْقوحينثذ

عث!رةكأنهاضربةوكل،بةضرألفمائةاللهبسيفإبليسفيضرب،ميخائيلالملاكعلىالهَفينادى

فيتلقونإبليسأتباععلىذلكبعدالملاكوينادىالنار،يدخلمنأولإبليسويكونجهنمأمثال

خسينالآخروالبعض،ضربةمانةبعضهميضرباللهمنبأمرميخائيلالملاكويقومحسابهمبالمثل

إليهايهبطونثم،باتضرنهىوأخرى،باتضرعشروجماعة.بةضرعشرينالآخروالبعض،بةضر

".الملاعينأيهامثواكمالجحيم"إنلهميقولادلهلأن

المخلوقاتفتقفعسيراحسابافيحاسبونتعالىبادتهيؤمنوالمممنالأشرارعلىذلكبعدولنادى

وأجرمصونحلوقاتهاللهأثارتوكيفالإنسانخدمتكيفاللهأماموتشهدالإنسانمنأحطهىالتى

القرار.وبنسجهنمإلىبالهبوطادلهحكمعليهميصدرتم،ضدهموشهدرسولكلهـلقفحقه،فى

هذافىصاحبهاعقابدونتمرفرد،بخيالطوفتفكرةأونابيةكلمةمنماإنلكم،أقولوالحق

قملةكلوأنالثصسى،تضىءكمايضىءسوفالصوفالقميصإنلكم،أقولوالحق،العظيماليوم
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فقرهمفرغم.أمثالوأربعةأمثالثلاثةالفقراءاللهولبارك،لؤلؤةإلىتتحولاللهفىمحبةالإنسانحملها

منالكثيرادلهفيرفعبهم،العالماهتماممنمحرومونالدنيافىوهمقلوبهممنادلهعبدواالحقيقى

فقرهم،وعلىصبرهمعلىادلهومجازتمممعهمالاْغنياءتصرفعنحسابتقديممنويعفيهمخطاياهم

(،السلطة)كرسىالأرجواقالقميصعلىالصوفالقميصفضلالعالمسيعرفلكم،أقولوالحق

.المآدبعلىوالص!ام،الذهبعلىوالقملة

عظيم،لأمرإنهتعساءمنياالمخليلى،يا:لرسولهتعالىادلهيقولحسابهفردكليقدمأنوبعد

ألاالعدلومنشىء،كلفىفامتهنوقخدمتهمفىالمخلوقاتهذهسخرتوقدخلقتهمالذىفأئا

لكخادمأوصديقمنفاالعظيمإالىيا،ياربالمبينالحق"إنهقانلا:ادلهرسولفيردأرحمهم.

".بهمالرأفةأسألكخادمكوأنابهمالرحمةيسألك

والحقالأوفياءأناأقولولماذاقه،الأوفياءومعهموالرسلالملائكةخفذلككلقالأنوبعد

العدالةبإقامةوتطالب،المفسدينضدستشهدوالرمالوالحجارةوالذبابالعناكبإنلكم.أقول

شريركلوبإرسال،الترابإلىالإنسانمنأقلروحكلبعودةتعالىادلهسيأمرذلكوبعد،ضدهم

والخيل،كالكلابالدنينةالأرواحإليهعادتوقدالجحيمإلىطريقهمفى.وهمفيرونالنار،إلىعاص

".سألوهمااللهيمنحهملنالعصاةولكن،الترابإلىبعودتناأمرقدالله"سبحانيقولونولسوف

والخمسونالثامنالإصحاح

تحدثبكىأنوبعدالكثيرالدمعويذرف،بحرقةيبكىأخذ،تلاميذهإلىيتحدثعيسىكانوبينما

يفيضالذىادلهلرسوليتأقكيفالأولمعرفتهما،فىنرغبأمرانهناك.معلميا":فقالإليهيوحنا

طينته؟نفسمنأنهمعلموقد(،)الاَخرةاليومهزافىالمفسدينبهؤلاءالرحمةتأخذهألاورحمةشفقة

جهنمهناكهلوبالمناسبة،جهنمأمثالعشرثقلفىميخانيلسيفكانكيفهو:الثاقوالأمر

؟؟؟.جهنماتعشرةأمواحدة

الكافرين،هلاكمنالعادلسيضحككيف،الرسولداوودقالهماتسمع"ألم:عيسىفأجاب

"،اللهونسىثروتهوعلىتوتهعلىاتكلالذىالرجلرأيتلقد":قالوعندمابالخاطى.يسخروكيف

المختارةالصفوةلأنهذا،الملحدينمنوآدموالذه،منيسخرسوفإبراهيمإنلكم،أقولالحق

أقلتفكيرهميشوبأندون،وتعالىسبحانهإليهوتنضمصحتهاكاملفىأخرىمرةتقومسوف

الرسولمقدمتهموفى،والعدلالحقبإحقاقواحدكلسيطالبوبالتالى،وتعالىسبحانهعدلهفىشائبة

سأطالبالبثمريةعلىحسرةاليومأبكىفإقحضرتهفىأقفالذىوتعالىسبحانهوبحياتهادلهرسول

إنجيلىلوثواالذينهؤلاءخاصةكلماقمنسخرواالذينهوْلاءعلىالعدلبإنزالالآخراليومفى

(،.وحرفوه
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والخمسونالتاسعالإصحاح

وفىفيها.الأبدى-العذابالخطاياأصحابيلقىلسوف-تلاميذىيااسمعوا-واصدةجهنم

الحجرةمنأعمقالحجراتهذ.منواحدةوكل.مناطقأوأحواشأوأوقاعاتصجراتسبحصهنم

الملاكعنبهاتحدثتالقكلماقإن،وأشدهعذابأكبرسيصيبهعمقهاإلىينزلومنقبلها.التى

يستاْهلخطيئتينيقترفومنواصد.جهنميستحئواحدةخطيثةيقترفمنإنقالعندماميخاثيل.

جهنمألفأومانةأوع!ثربعذابيئعرونفلسوف.واحدةجهنمالعصاةنزلإذاذلكوعلىصهنمين،

يكابدولسوف،جهنمألفألفبنيرانيتلظىإبليس،وعدالتهبقوتهالجبارالقوىاقه!لولسوت

ذنوبهم.يوازىماالباقون

والذى،اليومبينناجرىالذىالحديثوهذاواسعةاقهرحمةإن:معلميا"قائلا:بطرسساْلوقد

".جهنمعنتعرفهمالناتقصوغداتستريحأنإليكونتوسلنرجوكبالاْسىمعهشعرت

لماوإلاتقولماذاتعرفلابطرسياأنت،استرحلىتقولأنتبطرس"يا:عيسىفاْجابه

القالنارأوالتقوىسمهىإنماالدنيا،الحياةهذهفىالراحةإنلك،أقولوالهقبهاتحدثتبماتحدثت

والكسل،بالاسترخاًالآخرونوالرسلادلهرسولسليماننددكيفنسيتهلشىء،كلعلىتاْق

يعتذرونراحواالصيفأقماوإذاالبرد،منخوفاالأرنزيفلحوالنالبلداءإن":قالهماالحقإن

اقهحبيبأيوبقالهماتعلمألمثم"،راحةدونافعلهيدكتفعلهماكلإن:قالثم"ههـشوسلون

أكئرالراحةأكرهإقلكم،أقولوالحق"،لتطيرالطيورولدتكا،ليشقىالإنسانولدلقد"ءةالبرى

شىء.لأىكراهيتىمن

الستونالإصحاح

نأيردومنالقيط.عكسوالبردالصيفعكسالشتاءأنكاالجنةعكسعلى"واصدةجهنم

.مسراتمنادلهجنةفىماأولايرىأنعليه،جهنمشناعةيصف

الكافرينالملحدينمنحتى،السبموضعوهو،الإلهيةالعنايةلعنتهالذىالمكانهىجهنمإن

ضدالرسولأشعياءوقال"،أبدىخوفبل،هناكنظاممنليس،ا:اقهحبيبأيوبعنهقالوالذى

أبوتاوقالحراراتها"،كدأولن.الملحدينتوىالتىاللهبألسنةتخبو!لن:الملحدينالمسدين

والعواصفالع!ودوكبريتوالمواعق،البرقعليهمالسماءتمطر"ولسوف:يبكىوهوداوود

وثيابطيب.لحمكأنهلكميبدوقدمارؤيةأنفسكمتعافلسوفالبؤساء،الملحدونأعا"،الجبارة

وباللهب،الجوعبوطاْةتشعرونصعلكمسوفالمرضإن،جميلةوأغانمطهمة.وعربات،غالية

المر".بالبكاءالممحوبالمخيفوالعذاب،الحارقةوالجمراتالمستعر،
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من،المذنبأوالملحديخلقألاالاْفضلمنكانإنه"الحق:هـلقولأصفىيهمهمالمسيحأخذثم

يواسيهأحدولا،جسدهمنجارحةكلفىيمذبرجلافتصورواالفظيعالعذابهذامئليعذبأن

لأفظعه.إنهالتلاميذفاْجابه؟"،الاْلمأعظمهذاأليىلىقولوامنه،يسخروقالكلولكن،يرحمهأو

وضعماإذااقهإن،الحقلكمأقولإق،جهنمبعذابقارنتموهلوأرحمهذا"إن:عيسىقالثم

فىواحدةساعةعذابالأخرىفىووضعالعالمهذافىبالإنسانلحقتالقالعذابأنواعكلكفةفى

أما،أرضيةمحنةهوالإنسانفعذاب،الأرضعذابتأكيدبكلالم!ئركونالملحدونلاختارجهنم

المذنبونبهايتلظىسوفنارمنلهاياال!ثفقة.إلىقلوبهاتفتقرالقالجنعذابفهوجهنمعذاب

والعويل،واليكاءالأسنانصريرأشدماالنار،لظىمنيخففلاالذىالقارسالبردأشدماالبؤساء.

باللعناتألسنتهمتنطقولسوف،أعينهممنلحظةكليذرفونالذيندموعمنأقلالأردنتمرماءإن

".الآبدينأبدإلىسبحانهتباركالذىخالقهمبل،وأمهاتهمآباءهميلعنونسوفبلشىءكلعلى

والستونالحادىالإصحاح

ولماصلوا،ثم،موسىكتابفىاقهبهأمرماوفقتلاميذهمعتوضأكلامهمنعيسىفرغوعندما

حديثه.منجزوغامخهمكللبثوقد،يومهمإليهيتحدثواألاأنفسهمعاهدواحزنهتلاميذهرأى

نأعلمماإذاالعانلةربيفعل"ماذا:وقالفمهعيسىفتح-العشاءصلاةبعد-المساءوفى

تعلمونألا،اللصليقتلومستعدايقطايكونأنعليهإذتأكيد،بكللا؟ينامهل،منزلهسيقتحملصا

إيقاعفىإبليسوبسعىيفترسها،فريسةأجلمنيسعىمفترسبليثيكونماأشبهإبليسأن

فلنالتجارتصرفتصرفلوالإنسانإنلكم.أقولوالحقالخطينة،فى-إئسانأى-الإنسان

ليتاجروانقوذاجيرانهيعطىأخذرجلهناككانله.مستعداسيكونلأنهالآخر،اليومفىشينًايخاف

حينعلى،المالرأسوضاعفواتجارتممفىالبعضنجحولقدبينهم،عادلاتوزيغاالربحولوزعفيها

الجارينادىعندماالحاليكونكيفلىقولوا.عدوهخدمةفىنقودمنتلقوهماالآخروناستخدم

منويغفبتجاركم،فىنجحواالذينهؤلاءسيكافئأنهأثقإق.الحسابكشفليقدمواالمدينينعلى

تقفوالذىتعالىوباسمهالقانونيقضىكا،يعاقبهمأو،بخهميوأنبعدسيهدأغضبهوإنالاَخرين.

حتىنفسها.الحياةفأعطاهيريد،ماكلالإنساقأقرضالذىادلههوالجارأنحضرتهفىروحى

يعيشونالذينهؤلاءأما،الجنةنعمةوللإنسانوالحمد،الثكرولته،العالمهذاقىطيبةعيشةيعيش

فىفيأخذونأمثالمم،معادلهفعلهمارأواوقدالمذنبونالملحدونأما،أجرهمفيضاعفطيبةعيشة

ددوةفكانواعظمىإثابةرخاءوفىأمانفىيعيشونالذينهؤلاءادلهيثيبولسوف،بةوالتوالاستغفار

خدمةفىعاشوابأنقسمينإلىنعممنبهادلهحباهمماشطرواالذينالملحدونالمذنبونأما،لغيرهم

هؤلاء؟".عقابماسيئًا،مثلافكانوا،غيرهمإلىوأساءواالجلالةبذاتكفرواثماقه،عدوإبليس

.حساببدون..فظيعلعقابإنهالتلاميذرد
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والستونالثاقالِإصحاح

ويسهرمحلهيرعىالذىالتاجرمثليتعظأنعليه،طيبةعيشةيعيشأنيريدمنإنعيسىقال

سيخسرأنهاعتقدماوإذايربحبماويفرحأشياء،منيشتريهماويبيعومثابرةجدفىنهارليلعليه

حانوتهوجسدكمكالتاجر،هىفأرواحكمتفعلونهالذىماذلكوعلىلاْخيه،حتىقطشيئًايبيعلا

فىالمستعملةوالعملةوشراء،بيععمليةهوإنماالحواسطريقعنالخارجمنيتلقاهماحانوتهوكل

نأعلىماد"لاشينًاتربحوا؟ندونبسيطةولوفكرةتبيعواأنتستطيعونألافانظرواالحبهىذلك

ولسوف،محبةادلهسبيلفىوالأعدإ:والأحاديثالأفكارتبادلوليكن،بالمحبةوشراؤكمبيعكميكون

وممنللصلاةيتوضئونممنالكتيرينآخرةإنلكم،أتولوالحق،يومكمفىوالسلامالأمنتجدون

بتنظيففقطجهتمونفهمبغيفة،اللّهأمام،غيرهمويبشرونيعظونوممن،ويتصدقونيصومون

بطوخهمليملئواولكناللحمويأكلون،قلوبهممنلابألسنتهمويتكلمون،قلوبهمدونأجسادهم

إلايدرسونولا،طيبونإنهمالناسيقولحتىطيبًاليسماغيرهمويعطونوالخطايا،بالمعاصى

ولسوف،أنفسهموينسونغيرهمويعظونعملا،يعملواأندونفيهليتحدثوا،معرفتهيريدونما

عرفوهفإذا،قلوبهممناد!هيعرفونلاإنهم،القيومالحىادلهوبحق،وأيديهمألسنتهمعليهمتشهد

الِإنسانينفقأنوجبكذلكالاْمركانماوإذا،ادلهعندمنهوإنماالانسانيختفكهماوكل،أحبوه

ادله.فىحبايملكما

والستونالثالثالِإصحاح

بدخولالمالسماحرفضواوقدسامريون،يسك!هامدينةمنبالقرِبالمسيحمرقليلةاًياموبعد

للمسيح:ويعقوبيوحنا،فقالخبزَا،التلاميذيبيعواأنأو،مدينتهم

؟".الناسهؤلاءتحرقنارًاالسماءمنيرسلأنادلهإلىتضرعألامعلم"يا

دمارعلىعزمقدكانادلهأنتذكر،الكلامهذاإلىدفعتكروحأىتعرفلاإنك،)عيسىفأجاب

يونانونادى،المفسدينالاْشرارمنجميعًاكانوافقد،ادلهيخافواحدشخصبهايكنلمإذ.نينوى

إلىفرواقدأهلهاكانإذامايعرفأنيتوقوكان،المدينةهذهإلىيرسلهأنربهالنبى(،"يونس

فقام،نينوىساحلعندلفظتهثمكبيرةسمكةفتلقفتهالبحر،إلىبنفسهيلقىأناددّهوأمره.طرسوس

.عندهمنورحمة،ادلهمنوالمغفرةالعفوطالبينغيهمعنالناسفارتدهناكيبشر

شينًاأقوقدإلارجلمنفما،عليهمالدوانرتدورفلسوف،الانتقاميطلبونالذينهؤلاءويليا

المجانينأيها؟الشعبوهذاالمدينةهذهخلقتمالذينأنتمهللىقولوا.الربانتقامعليهيستحغ

ذبابةتخلقأنبينهافيمااتحدثوإنحتىكلهاالمخلوقاتتستطبعولنتخلقوهالمإنكم-مجانينحقا-
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فلماذا،بالمؤنومدهاالمدينةهذهخلقالذىهو،وتعالىتباركادلهكانوإذاشىءلامنواحدة

هذهأهلعلىينزلأنربناادلهندعوأنمعلميالنا"اسمحتقولونلاولماذاتدميرها،فىترغبون

المفسدينيرشدأناللهيدعوأناًىتلاميذىمنتلميذيتبعهأنأحقكهذامسلكًاإن"،التوبةالمدينة

بينالحالكانكذلك،اللهلعنهالذىوهوبقتلهأخوههملماهابيلفعلوهكذا،الصحيحالطريقإلى

بزكريا،فعلواكذلك،عاهةبهفحلتالربملاكأصابهوالذى،زوجهمنهأخذالذىوفرعونإبراهيم

،ودانيالوعزقيال،وأشعياء،أرميا!معالحالكانوهكذاالمعبد،فىفذبحالكافر،العاقالملكمنباْمر

ادله.احبابوالأولياءالرسلبهيعومعوداوود،

منه؟اقتربمنضربلأنهأوشرا،تكلملأنهتقتلونهفهللكمأخًاالجنونأصابإذالىقولوا

إليهتعيدواأنأنفسكمتجهدواأنتفضلونولكنكمذلك،تفعلواأنتستطيعونلاأنكمتأكيدبكل

".علتهمعيتفقالذىالعلاجبإعطانهصحته

والستونالرابعالِإصحاح

اضطهدماإذامريضالكافرعقلإن،حضرتهفىروحىتقفالذىالقيومالحىادله"وبحئ

؟عدوهعباءةينزعأنأجلمنبرقبتهيخاطرشخصهناكهل،صراحةوبكلبحقلىقولواإنسانًا،

،متزنعقلالشخصهذالمثلهل؟روحهوصاحبخالقهادلهعنينفملأنمجاولبرجلإذافكيف

؟عدوهبالأذىيصيبأنيريدالذىوهو

أيهاوإنك،عليكويثنىيتملقكمنوكل،جسدكتأكيدبكلهو؟عدوكهومنالإنسانأيهالىقل

يضطهدونكالذينالؤلاءالهداياوقدمت،ينقذكمنكليدلقبلتالعقليةقوتكبكلكنتلوالانسان

وازدادالدنيا،هذهفىإليلثالموجهالنقدإزدادكلماالإنسانأيهالاْنكصِديدًابًاضرويضربونك

لىقلولكنبونكويفر،يضطهدونكلمنالهداياتقدمأنبكوأولى،الآخرةفىعذابكقلاضطهادك

بكسيحلالذىماأبرياء.كانوالوحتىورسلهادلهباْولياءوالتشهيرالاضطهادنزللو:الانسانأيها

،الناسأيهافاعلونأنتمفما،معذبيهمادلهيرحمأنصلواثمصبرفىهذاكلتحملواوإذاأالخاطقأيها

فربهوهالرسولداوودلعنشمعاىأنتعلمونهلتلاميذىيا؟لىقولواحبهمتستاْهلونمنيا

تستفيدونهالذىما؟شمعاىقتلإلىيشتاقونكانواالذينالؤلاءداوودقالهالذىماوالآرْ.بالحجارة

الأمر،كانوهكذا،وبركةدعاءإلىاللعنةسيحولالذىادلهإرادةفهذهيلعننىدعوهشمعاى،قتلمن

له.ابشالومابنهتعذيبمنوأنقذهداوودصبروتعالىسبحانهادلهرأىفقد

فيماتفكروافلاضدةأومحنةفىكنتموإذا،ادلهبإرادةإلاتهتزتصجرورقةفناكليسالمحققومن

أيدىعلىبحئتلقونهسوفوماسيئاتكمتذكرواولكن،عذابمنبكمينزلمافىأوتحملتموه،

لنايبيعواأواستقبالنا،يريدوالملاْنهمالمدينةهذهأهالىنحوبالغضبتشعرونإنكم،جهنمزب!نية

أعطيتموهمأم،المدينةهذهالناسهؤلاءأعطيتمهل؟لكمعبيدالناسهؤلاءهللىكولواالخبز،
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الفقراء،وأنتم،الأرضهذهفىغرباءفأنتمتأكيدبكللا؟درسهأوجمعهفىساعدتموهمهلأم،القمح

تقولونه؟الذىهذاوما

"..ادلهفليرحمناأخطأنالقدمعلميا:قائلينالتلميذانفرد

أمين.:عيسىفأجاب

والستونالخامسالِإصحاح

باسمالمعروفةالعينإلىذهبحيثالقدسإلىوتلاميذهعيسىوذهبالفصحعيداقترب

منكلوكانيوم،كلالمياهمجركونكانواادلهملائكةلاْن،الاسمبهذاإليهاالطريقوكانضاة!هه*!

المرضى،منغفيرةبهاهيرالعينهذهعندتجدوكنت،عاهةكلمنيثمفىتحريكهابعدالمياهيدخل

وبهمريضوهوسنة38مكانهفىمكثضعيفارجلأهناكعيسىرأىوقد،أروقةنهسةبهاوكان

له:وقالالمريضالرجلعلىفعطفالإلهى،الوحىطريقعنبذلكعيسىعلموقد.خطيرةعاهة

نأيستطيعإنسانمعىليسمعلم"يا:الضعيفالرجلفاْجابكاملأ؟"،صحيحًاترتدأنتريد"هل

قدالجميعيكونهذامكاقمنالأمامإلىخطوةأتقدموعندما،الملاكفيهيخوضعندماالماءفىيضعنى

".العيندخلوا

عيسىقالأنوما".الضعيفالرجلهذاارحمآبائنا،"إله:وقالالسماءإلىعينيهعيسىرفعثم

معكوخذ،كاملمعافىفأنتقم،الأخأيها"تعالى:باسمهلهوقالالرجلنحواتجهحتىذلك

".صريرك

عليهيثنىوهوبيتهإلىوذهبكتفهعلىسريرهوحملاللهعلىيثنىوهوالضعيفالرجلفقام

وتعالى.سبحانه

لىقاللقد،الرجلفرد.سريركتحملأنشرعًاليس.السبتليومإنهالناسفيهصاحرأوهولما

هو؟ومنالناسفسأله.منزلكإلىطريقكوخذسريركاحملعافاقمن

اسمه.أعرفلا:فأجاب

اددّه،أولياءمنولىوهولا،وقالْآخرون،الناصرىالمسيحأنهلابدقائلينيتداولونالناسفاْخذ

السبت.اخترمإذ،لعينرجلفهوذلكفعلالذىأما

الكهنةشعرحينفى،كلماتهإلىليستحعواغفيرةبهوعحولهوالتفتالمعبد،إلىعيسىوذهب

عليه.والحقدبالغيرة
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والستونالسادسالإصحاح

التىالإثابةهىما،بربكلىقلوصدقبحقتعظإنك،الصالحالمعلمأجها:لهوقالأحدهموجاءه

الجنة؟فىادلهبهايثيبنا

أيوبقالكاأو،ادلههوالوحيدالمالحأنتعلموأنت،بالصالحوصفتنى"لقد:عيسىعليهفرد

الملانكةبلنحم،أىطاهرا،نظيفًايكونلاقدواحذا.يوئاعمرهيتجاوزلاالذىالطفل:اقهحبيب

يمتصكماالخطيئةيمتصالإنسانلحمإنأضافثم.اللهحضورفىالخطأمنمحصومةتكونأنيمكنلا

الماء".الإسفنج

ألمالكلاممنخطرًاأكئرالصستإنلك،أقولالحق:عيسىقالثمفاه،ألجمفقدالكاهنفسكت

مناحترسواوقالتلاميذهإلىعيسىالتفتثم،(.اللسانطرفعلىوالموت"الحياة:سليمانيقل

بهفخدعلسانهإبليساستخدملقديخادعونكم،فهمبكمالتبركفىويمعنونفيكميطنبونالذينهؤلاء

جولياثوخاتلمصر.فىفرعونالقومكبارخاتلكذلكمستطيرا.شراالنتيجةوكانتوحواء.آدم

باركوهمالذينفهلك،كاذبةتباريكهموكانتآهاب،كاذبرسولأربعمانةباركوهكذا،الفلسطينيين

".يخدعكيخاتلكمنشعبىيا":الرسولأشعياءلسانعنوتعالىسبحانهاقيقلوألممباركيهم،مع

ادلهضحيةأفسدتملأنكمواللاويون،الكهنةأيهالكموالويل،والفريسيونالكتبةأيهالكمالويل

،،.كالإنسانالمطبوخاللحميأكلادلهأنيعتقدونللتضحيةيأتونالذينغداحتى

والستونالسابعالإصحاح

منها،تأكلواولا،اللهمعبدإلىوضأنكموثيرانكمماشيتكممناحضروالهمفقولوالكمبالنسبةأما

إنهاالتضحيةفىالسببتعطونهلمنتقولواولاأعطاكممامقابلادهَسبيلفىمنهاقسطاأعطواولكن

معلهالطاعةوتسرى.إبراهيمدينيعلوحتى،إبراهيمأبينالابناددَوهبهاالتىالحياةعلىشاهد

حزقياليقلألمأبدًا.تنسىولاالذاكرةدان!اتكونأنمجبوالتىلهاللهوتباريك.اللهوعدهما

إلىادلهيتحدثفيهالذىالوقتاقتربوقد.عندىبغيضةفضحيتكمتضحياتكمعنىابعدوا:الرسول

حزقياللسانعلىقالكماأو،الصفوةمنليسواهممنالمفوة"سأسمىقانلا:النبىيوضمع

وانسوهوالذينلاَبائناقطعهالذىالعهدوفقليس،شعبهمعجديدًاعهذاادلهسيقطعالرسول

فىنسيرلالأنناوذلك،جديدةقلوئاويعطيهم،قسوةمنقلوبهمفىماادلهيأخذولسوفمجترموه.

هؤلاءأمامالطريقمعبدونأنتمفهل،سلوكهوتستطيعونالجديدالطريقمفتاحلديكموأنتماقهحدود

فيه.السعىفىيرغبونالذين

انتغلر:لهقاليسوعولكنيسوعقالماعليهويسردالأكبرالقسيسإلىليذهبالقسيسوقام

".سؤالكعلىأجيبفلسوف
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والستونالثامنالِإصحاح

السيديكرههمبالماليهتمونالذينهؤلاءإنلكمأقولوالحق،الجنةفىجزاؤناماسألتنىلقد

ماشيتهعنللدفاعيستعدآتذئبًارأىماإذا،الماشيةمنقطيعًايرعىالذىوالراعى،المالعاحب

لوحضرتهفىأقفالذىالحىادلهوبحقوكربالماشيةيتركفإنهالذنبالأجيررأىماإذا،والعكس

الرسولقالكماقلتمبللنا،اددّهسيعطيهالذىوماتسألواأنفىفكرتملماالهكم،إهوآبائناإلهكان

".علىأسبغهاالتىالنعمهذهمقابلدتهأقدمهالذى"ما)داوود(

تفهموق.حتىالأمئلةأوبالكنايةإليكمأتحدثولسوف

قلبهفرقجراخا،وأثخنوهثيابهمناللصوصجردهرجلاالطريقجانبعلىوجدملكهناككان

وتضميدبنقلهالعبيدقاموبالفعل،جراحهويضمدواالمدينةإلىالرجلمجملواأنعبيدهوأمرله

نأفيهشكلاومما،لعرشهوريثاوجعلهزوجةابنتهفأعطاه،الملكقلبفىالرجلمحبةووقعت،جراحه

والحكما،،والثيوخوالاْطباء،الطبومحتقرالعبيد،يضربكانالرجلولكنرحيمًا،طيبًاكانالملك

إلىالملكاحتاجماوإذا،عليهبالئورةاتباعهوأمر،الملكعنسواءاويتحدث،زوجهإلىيسىءوكان

قدتظنونماذاذلكالملكسمعوعندما؟"ذلكمقابلفىالملكسيعطينى"وما:يقولالرجلكانأمر

الجحود؟بهذافعل

ذلكعلىيعاقبهالرجلولكنشىء،كلمننفسهالملكحرمفقدله.."الويلجميعًا:فردوا

".بقسوة

تسمعمنيا،الكهنةرنيسياوأنتالفريسيونأيهاالكنبةأيهاالكنيسةأيتهاقائلا:عيسىفرد

أعلىإلىورفعتهمالعبيدرعيت"لقد:النبىأشعياءلسانعلىاللهقالهمالكمأعلنإقصوق،

".احتقروفىولكنهم

يوسف،عبيدهإلىفأسلمهالبؤسغمرهوقد،العالمهذافىإسرانيلاًوجدلقدربنا.الملكإن

وأغرق،إسرائيلشعبأجلمنمصروابتلى،شديدةمحبةاللهوأحبهيرعونهخذوافاً،وهارون،وموسى

كلوأورثهشرائعهعليهأنزلذلكبعدثم،ومدينكنعانأبناءمنملكًاوعشرينمائةوكسر،فرعون

شعبنا.يسكنهاالتىالاْرضهذه

استنكرتها؟والرسالاتالتنبؤاتمنوكمقتلوا،الرسلمنوكمإسرانيلسلوككانكيفولكن

الاْؤئانإلىاددَهعبادةعنذلكنتيجةالناسانصرفوكيف،وشرائعهادلهحدودا+لناساحترمكيف

الكهنة؟أيهاخهجمكمبسبب

؟الحياةفىتصرفكمبسوءادلهتشينونكيفالقساوسةأيها

الجزاءهوماتسألوننىأنالأجدىوكان؟الجنةفىبهادلهسيكافؤناالذىما:تساْلوننىأنتموها
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يرحمكمحتى،سيئاتكمعنلتكفرواتفعلوهأنمجبالذىماثمالنار،فىبكمادلهينزلهسوفالذى

".السببالذاإليكمأرسلتقدإننىلكمأقولوإق،ادله

والستونالتاسعالِإصحاح

الحقيقة.سأعطيكمبل.مداهنةأوتملقامنىتجدوالنإنكمحضرتهفىأقفالذىالحىادله،)وبحق

".قلوبكمتقسوولاأخطنواأنبعدآباؤناتابكماتعالىادلهإلىتوبوالكمأقولوإق

الثمعب.منخوفًابكلمةينبسوالمولكخهمعيسىقالهلماالغيظالكهنةتملكوقد

أنتملىقولوا،الكهنةأيهها،يسيونالفراْيها،الكتبةأيهاالحكماءأيها":قائلاكلامهفىعيسىواستمر

الملابستشتهونإنكم،القتالعننخجمونولكنكمفرسانًا،كنتملوكاالجياداقتناءفىأترغبون

،الزرعثمراتتشتهونإنكم،إعالتهمأوالأطفالملابسغزلعنتحجمونولكنكمكالنساء!الجميلة

إنكمالصيد،صئ!قةترفضونولكنكمالبحر،أسماكتن!تهونإنكمالأرضفلاحةتاْبونولكنكم

تلقىفىترغبونإنكم،الشعبأثقالتحملعنتصدفونولكنكملكم،الناسباحترامتطالبون

تخدمونهفلااددّعنبوجهكمتث!يحونولكنكم،قساوسةبوصفكمللمزروعاتالاْولىوالجنيةالعشور

إث!ا؟تمنعواأوشراتبعدواأندونالطيباتمنترغبونهمايرىوهوبكمادلهيفعلهالذىماإذنحقا،

".عليكمالطيباتفيهتنزلولابكم،الضرفيهينزلمكانفىسيضعكمادلهإنلكم،أقولالحق

رأىوعندمايسعأويرىأويتكلمفلا،الشيطانتملكهبرجلإليهجاءواذلكعيسىقالوعندما

هذاارحمآبائنا،وإلهإلهناالربأيها:وقالالسماءإلىعينيهرفعإيمانمنالرجلهذاعليهماعيسى

أرسلتنى.الذىأنتأنكالناسهؤلاءيدركحنىبالصحةعليهوأنعمالمريضالرجل

ربناادلهباسمقائلا:الرجلعنتنصرفأنالثريرةالأرواحأمرحتىقولهعيسىقالأنوما

".الرجلهذاعنالشريرةالروحأيتهاانصرفى

نأبعديرىوأخذ،لسانهفكأنبعديتكلمالرجلوأخذالشريرةالروحانصرفتوبالفعل

الشياطينأميريعلزبوبباسمالكتبةوقالالخوفتملكهمفقدالناسأما،عينيهعنالغشاوةانقشعت

يعلزيوب.باسمالشياطينيطردأنه

وفىبعض،فوقبعضهاالمنازلفتسقطالدمار،ماَالانفسهاعلىمنقسمةمملكةكلإنعيسىفقال

ذاواٍأرجلها،علىمملكتهتقففكيف،شياطينهأحديطردأنإبليسقدرةفىكانإذاالشياطينمملكة

بدولافإنهم.الرسولسليمانعلىالمنزلةالاْسفاربفعلإبليسيطردواأنأبنائكممقدورفىكان

القدسبالروحالكفرأنالحىالِإلهوبحق.سبحانهادلهبقوةإبليسأطردأنوسعىفىباْنيسلمون

نفسهتلقاءمنتابماإذاالمذنبلاْنالآخرالعالمفىولاالعالمهذافىسواء،توبةفيهتنفعلاأمر

،(.توبتهقبلت

المرضىبجميعاًتواقدوكانوايعظمونهالناسوراحالمعبدمنخرج،قولتهعيسىقالأنوبعد
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أخذفقدإبليسأمافثفاهم،تعالىدتهصلىأنوبعدبالتفاءعيسىلهمفدعا،جمعهماستطاعواالذين

إلههوعيسىبأنهاتفامظاهرةفىفسارالعبأثارأنبعدالقدسفىالرومانلجنوديوسوس

شعبه.لزيارةجاءالذىإسرائيل

السبعونالِإصحاح

وأخبرهالملاكجبريلوأتاهفيلبسقيصريةإلىوذهبالقدسعيسىغادرالفصحعيدوبعد

الناسيقولهالذى"ماقانلا:تلاميذهعيسىفساْل،الشعببيننارهاتضطرماًخذتالتىبالفتنة

،(؟.عق

أقدممنرسولأنكغيرهمويقولأرميا،إنكآخرونويقولإيليا،إنك:بعضهمعليهفرد

"؟فئأنتمتقولون"وماذاعيسىفاْجاب.الرسل

ادله.ابنالمسيحإنك)بطرس(:فأجاب

وإنك،الشيطانفأنتعقوانصرف"اذهبقائلًا:يؤنبهوأخذشديذاغضبًا)عيسى(فغضب

هذااعتقدتمماإذالكم"الويلقائلا:دثمرالأحدالتلاميذيهددوراح،(.بىالخطيثةلإنزالتسعى

الاعتقاد".هذايعتقدمنعلىكبرىنقمةينزلأنربىوعدقفقدالاعتقاد،

يكتفىوأنيطردهألالهت!ثفعواتلميذاعثرالأحدولكنبطرسطردفىيرغبعيسىوكان

".يلعنكسوفاقهلأن،أخرىمرةقولتكتقولألا"احرصةعيسىفقالبتاْنيبه

عيسىفقاليسامحقأناقهإلىاضرعبغباء.تكلمتلقدمعلم،)يا:ويقوليبكىبطرسوراح

رسوللأىأومجبه،كانالذىلإيلياأوموسىلعبدهنفسهيرىألاأرادقدادلهكانما"إذاعندنذ:

منكلهاالأشياءخلقادلهأنتعلمونألاالكافر،الجيللهذانفسهيرىسوفادلهأنتظنونفهل

ضبيهًاادلهيكونكيفوالآنطين،منقطعةمنخلقهمقدالناسبهيعوأن،واحدةبكلمةشىءلا

".إبليسخداعيصدقواأنلأنفسهميسمحونالذينهؤلاءويح.ومحكمبالإنسان

تلميذًاعثروالأحدبطرسوراحبطرسأجلمنربهيدعوعيسىراححتىذلكقالإنوما

".المباركالهأيها.إرادتكفلتكن،إرادتكفلتكن:يبكون

بشأنه.يرددونهاالناسبدأالتىالخاطنةالفكرةهذهتخمدحتىالجليلإلىعيسىرحلذلكوبحد

والسبعونالحادىالِإصحاح

وخفالجليلمنطقةأنحاءجميعفىالناصرةإلىوصولهخبرانتشرحتىبلدهعيسىبلغإنوما

احتثدثمومنبيدهايلمسهمأنمنهملتمسينلهوإحفارهمالمرضتجميعإلىومثابرةجدفىالناس

إلىيرفعوهأنخدمهمنيطلبأنإلىاضطربالثللمماباثريارجلاأنحتىغفيرةجموعفىالناس
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إلىالسقفمنأدلو.ثم.البابمنالدخولفىفثلأنبعدْعيسىفيهنزلالذىالمنزلسطح

قدخطاياكلاْنشيناتخفلاأخى"يا:قالتممترددابرهةعيسىوقفولقدع!سى.أمامالأرض

لك".غفرت

فقال؟الذنوبيغفرالذىهوومنوقالواشديدااستياءاستاءواعيسىقالهماالجموعسمعولما

هوإماذلك،يستطيعرجلأىولا،الذنوبغفرانأستطيعالذىأنالستالباقىالحى"اقه:عيسى

يغفرأنفىأستأذنهأنأستطيعتحالى،قهأميناوعبدامطيعا،خادماكنتلماولكناقههوالذفوبهغفار

استمعقدادلهأنمنيقينعلى!افى،الرجلهذاذنوبيغفرأنفىاستسمحتهوبالفعل،ينالآخرذنوب

وربآبانناربتعالىباسمه:المريضالرجللهذاأقولفإقالحقيقةمنتثبتواأنأردتمهـاذالدعائى.

تعالى.اقهيمجدصحتهبكاملالمريضوقفذلكالمسيحقالولماثمفيت،قفوأولاد.إبراهيم

وقفواالذينالمرضىيبرئأنوجلعزاقهيرجوأنعيسىإلىتتوسلالجموعأخذتذلكوبحد

.الجموعهذ.إلهياإفىلايا:وقالالسماءإلىيديهرفعثمعيسىإليهمذهبوبالتالى.المنزلخارج

قانلة:الجموعفأجابت".أجمعهمهتموتولنأبداتعيشيامن.القدوسالحقالباقى.الحىالإلهأتما

قانلين:اقهيعظمونراحواثم.صحتهمإليهمفارتدتالمرضىعلىيد.عيسىوضعذلكربعد.آمين

لنا،(.تحالىاقهأرسلهعظيمرسولمنهـ،له،رسولهطريقعناقهزارفا"لقد

والسبعونالثاقالإصحاح

نأفىليرغبإبليسإنلكم،أقول"الحققائلا:تلاميذهإلىيتحدثعيسىراحالليلجنولما

ولنمنه،يحرسكمأننحالىاقهرجوتولكننىقمحا.ينخلكانلوكماوشخلكم.منخالفوقيضحكم

قدكانجبريللأنتموذابذلكيعنىعيسىوكان.الشركفىوأوقحنىمنىسخرمنلااٍأحدمنكمتملك

يذرفالإنجيلهذاكاتبوأخذ.المسيحيقولماكلإليهمينقلإنه،الكهنةمعيتآمرتموذاأنأخبر.

؟".سيخونكالذىمنلىقل:"يامحلم:لهويقولعيسىعلىالدمع

نفسهعنيك!نفسوفولكنالخانن،فيهاتعرفالتىالساعةتحنلمبرناباياقانلاعيسىفأجاب

".الحالمهذامنرحيلىموعدحانفقدجداهقريبا

كجرنا".أنعلىنموتأنلناالأفظستهجرنا؟هلمحلم"يا:قائلينالتلاميذفبكى

هوخالقااقهولكنأخلقكم،لملأقتخافواأوقلوبكمتضطربلأنداعى"لا:المسيحفأجاب

الذىفهواقه.لرسولالطريقلأعدالعالمهذاإلىأتيتفلقدأناأمامجميكم.ولسوفخلقكمالذى

كاذبونكلهمعديدونرسلياْتيكمفلسوفتُخدعواأنمنواحترسوا،العالمخلاصمجمل

بإنجيلى".هـسبثرونكلماقهـستحيرون

جاء؟.ماإذانعرفهحتىالحلاماتبعضلناذكرتهل..معلم"يا:أندراوسفقال

وكأنهإنجيلىيصبحعندماعديدةبسنواتبحدكمسياْقبل،وقتكمفىيأق"لن:عيسىفاْجاب
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الثلاثين،يتجاوزونلاقدالمؤمنينمنقليلعددإلاالعالمفىهناكيكونلنالوقتذلكوفىشىء،لا

ولسوفبيضاء،غمامةأظلتهسارماإذاالذىرسولهفيرسل،العالمعلىعندئذادلهرحمةتنزلولسوف

،الكفرةضدعظيمبسلطانسيأقللعالميظهرعندما،بجانبهادلهيكونولسوف،المصطفىبأنهيعرف

جميعاالناسلاْنالفرحكللأفرحوإقالاًرض،سطحعلىمنوالوثنيةالأوثانيدمرولسوف

وسوف،حقيقةالدّهأنالناسيدركولسوتيمجدونهوسوف،طريقهعنوتعالىسبحانهادلهسيعرفون

فىعليهيسهرسوفالقرإنلكم،أقولوالحق،اللهمنأعظمبأننىيصفوننىالذينهؤلاءمنينتقم

نألايستقبلهأنبالعالموأحرىيكبر،عندمايديهمنبهيمسكولسوف،ينامحتىويرعاهطفولته

خادمموسىعليهاقفىالتىتلكعلىتربوأعدادوفى،الأوثانعبدةعلىيقصىسوفلاْنهيطرده

بالنار.الكىإلىمجتاجالقديمالجرحإنوأطفاالا،حرقوهاالتىالمدنعلىيبقلمالذىهـلوشعاقه،

الذينالناسهؤلاءيؤنبولسوفبهيعا،الرسلبهاأقمماأوضحبحقائقالرسولسيأقى

فرحة،الآخرينمنهاالواحدآبائنامدينةأبراجمحيىولسوفالخطأ،بطريقالعالممنيستفيدون

نإلكم،أقولالحقالبشر،بنىمنكغيرىإنسانبأقمعترفةالأرضعلىالأصنامتسقطوعندما

حتما.سيأقاللهرسول

والسبعونالثالثالِإصحاح

ماْربهبلوغمنتمكنثم.ادلهآحباءأنتمهليعرفأنحاولإذاإبليس"إن:لكمأقولالحق

لماولكنه-ومدنهأملاكهحرمةعلىيعتدىأحدفلا،أهوائكموفقبالسيرلكميسمحفلسوف،منكم

يكرنفلسوفتخافوالاولكنإهلاككم،سبيلفىعنفكليستخدمفلسوف،أعداؤهأنكميعلمكان

".توسلاقوأجابدعائىإلىاستمعادلهلأنبسلسلةالمربوطبالكلبأشبهلكمعدوانهفى

يستطيعكيفلناقل،بالإنجيليصدقواأنفعليهموحدنابنايتعلقلاالاْمر،معلميا":يوصناوقال

ليفديه".الإنسانيقنعأنالقديمالخناسالوسواس

ويمزجالإنسانعقلعلىبنفسهيوسوسأنه:الأول...أربعةبطرقذلك"مجدث:عيسىفأجاب

خدامهيطلقهاوأفعالكلماتمستخدمايوسوسأنه:الثافىوالأمر،عندهمنباْفكارتفكيره

فهو:الرابعأما.كاذبةمذاهبلهمقدماللإنسانيوسوسفهو:الثالثةالطريقةأما،ومساعدوه

نأخاصة،الحرصكلحريصايكونأنالإنسانعلىمجبوإذن،الكاذبةالرؤيامستخدمايوسوس

الماء.شربإلىبالهمىالمريضيميلكما،الخطيئةإلىيميلفهو.صالحهغيرفىدائاهوالإنسانلحم

اللهإن:النبىداوودقالكاأوشىءكلعلىانتصراللهخافماإذاالإنسانإن:لكمأقولوالحق

بكم،يوقعأنللشيطانيسمحوافلا،طريقكمعلىتحافظوأن،عليكمتسهرأنملاثكتهسيكلف

إلىأضف،منكمالثيطانيقتربأنقبليمينكمعنوبع!ثرةيساركمعنبألفهميوقعواولسوف

الفهمهذا،الفهمأعطيكم"إق:فقالعلينا،مجافظباْنداوود،نبيهطريقعنوعدناقدادهّأنذلك

".بعينىأرعاكمولسوفتسيرونسوفوبطرقكمسيعلمكمالذى
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أشحياء:وقال

أقولإفىأحشانها؟منولدتهالذىوليدهاتنسىأنالمرأةتستطيعهل:أقولالذىما"ولكن

(،.أنساكملنفإننىنسيتماإذاحقإكالكم

ذلكومع،الحىادلهعنايةعليهوسهرتالملانكةحمتلوإبليسسيخيفالذىمن:إذنلىقولوا

الغوايةلمواجهةتستعدأنعليكفإنابنى.كنتوإن"بإنك:سليمانالملكيقولكماالضرورىفن

".اقهتخافأنوعليك

النقود،يفحصعندماالمصرفصاحبيفعلهمايفعلأنالإئسانعلىمجبإنه:لكمأقولوالحق

".خالقهوتعالىسبحانهاقهضدالخطيئةتلبسهلاحتىأفكارهيفحصأقفعليه

والسبعونالرابعالِإصحاح

كيفلىقولوا،الخطيئةخوفالخطيئةفىيفكروقلاالذينبالرجاليزخر،يزالولا،العالمكانلقد

عندماسليمانوأخطأمنه،وأعلىالإنسانمنأحقأنهفىفكرعنمماأخطأتأكيدبكل؟إبليسأخطأ

أكلتسمكةتفكيرهلهفصححتالأسماك،أنواعأحدعلىمأدبةإلىبهيغااقهعباديدعوأنفىفكر

الإنساناستعلىماإذا.أساسلهأبوناداووديقولهمافإنذلكوعلىللصأدبةأعد.قدكانماكل

ابعدوا"قائلا:الرسولأشعياءطريقعناقهنادىذلكوعلىالدموعمنبحرفىينزلفإنهوتكبر،

وبامَه،تقتنيهماكلمعبقلبك"احتفظ:سليمانقالغرضلاْىثمعيوق"،عنالشريرةأفكاركم

بالخطينة،تنتهىالتىالشريرةالاْفكارعنذلكقيل،حضرتهفىروحىتقفالذىالقيومالحى

العينحدعنديقفلافهوالخطينة،يزرععندماإبليسيفحلوهكذايتعمقنحم؟الاْرضفالخطيثة

اقه".مستقرحيثالقلبنحوبالحواسسريغايمربلالأذنأو

موسى:لسانعلىقالكماأو

".وشريعتىمنهاجىوفقيسيرواحتىفيهمأسكن"سوف

أقولإقأحشانها؟منولدتهالذىوليدهاتنسىأنالمرأةتستطيعهل:أقولالذىما"ولكن

".أنساكملنفإنقنسبتماإذاحتىإكالكم

ذلكومع،الحىاللهعنايةعليهوسهرتالملائكةحمتهلوإبليسسيخيفالذىمن:إفنلىقولوا

الغوايةلمواجهةتستعدأنعليكفإنابنى،كنتوإن"بإنك:سليمانالملكيقولكماالضرورىفمن

افه".تحافأنوعليك

النقود،يفحصعندماالمصرفصاحبيفعلهمايفعلأنالإنسانعلىمجبإنه:لكمأقولوالحق

".خالقهوتعالىسبحانهاقهضدالخطيئةتلبسهلاحقأفكار.يفحصأنفعليه
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والسبعونالخامسالِإصحاح

النقود؟.منعملةكاختبارفكرةاختباريكونكيفمعلميا":جيمسقالذلكوبعد

ممدرهاشريرةفكرةوكل،والتقوىالورععلىتقومالقالفكرةهىالجيدةالفضة)،:عيسىقال

الفكرةوعمقبها،ونعملبهانقتنعأنمجبوبالتالى،والرسلالأولياءمثلالطيبةوالصورة،الشيطان

نجدذلكوعلى،الفكرةعليهتبقأنيجبالذىالأساسهواللهوحب،ادلهبحبيكونماأشبه

أنهابممنىالدنيويةالأحوالمعتتشىالتىالأفكاريذيعك!اجيرانهضدالشريرةالأفكاريذيعالعدو

".دتهالفردحبيفسدالجنسىالحبأنأى..اللحمتفسد

؟(،الغوايةفىنقعفلاقليلأنفكرحنقنفعلأنمجبماذالناقلمعلم"يابارثليميو:وأجاب

نأ:والثاقاينالتمرمنتكثرأنهو:الأوللك،بالنسبةحيويانأمران"هناك:عيسىفأجاب

الكثيروالكلام،الطاهرةغيرالاْفكارجميعفيهتجتمعكبيرحوضعنعبارةفالبلادةقليلأ،تتحدث

نأالضرورىمنكانذلكوعلى،نظاموبدونوهناكهنامنالأفكاريمتصبالإسفنجيكونماأشبه

وبالتالىالطاهر،غيرالتفكيرعنالروحتصرفالتىهىوالصلاةالبدنيةالشهوةعنالعمليلهيك

والمنكر.الفحشاءعنتخهىفهى،الصلاةعنتكفألاالفرورىمنكان

وقتوفى.أرضهحراثةعنيعرفهمنكلفامتنع.الحقيدفعلارجلهناككانمثلألكولأضرب

ثمكرمى،لحراثةبهوآقعملأيجدلممنلأجدالسوقإلىسأذهب:شريرشخصكاْىلنفسهماقال

معهم!نقودولابلادةفىيقفونالغرباءمنكثيرينوجدحيثالسوقإلىوذهببيتالرجلترك

معهعملممنأويعرفونهممنواحدشخصمعهيذهبلمولكن،بستانهإلىأخذهمثممعهمفتحدث

قبل.من

منالعاملمايقدمهأجريدفعلالاْنه،الأبديةالنارفمصيرهشرير،شيطانالحقوقيدفعلامنإن

غيريختارفلنعمالعنبحثمهماوهو،أعمالمنأقىومهماذهبكلماالجنةعليهوتحرمعمل.

ليتجنبه،الثرماهوواحدكليعرفأنالضرورىمنليسوعليه،يرفضهيعرفهمنفكل،الكسالى

طيبأ.عملأيحملأنمجبولكن

والسبعونالسادسالإصحاح

عنشيئايدرىلاأولمم،،المزارعينمنلثلاثةأجرهاللكرومبساتينثلاثيمتلكرجلهناككان

زراعةفىخبيرافكانالثافىأما،محمولأىاستأجرهالذىالبستانيعطلموبالتالى،الكرومزراعة

فأنتجبستانهفزرعحرفيْا،الثاقنمانحاتبعوبالفعل،الكروميزرعكيففتعلمالثالثأماالكروبم

الإيجاردفعموعدحلوعندماالكلامفىالوقتيمضىوراح.بستانهيزرعفلمالثاقأماوافرا،محصولا

أجمعلموبالتالىكرْفا،يستانكأزرعكيفأعرفلمأناسيدنايا:لهفقال،الأولجاءالاْرضلصاحب

السنة.هذهمحصولأ
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يعرففهوالثاقالزارعتسأللملم،العالمفىوحيدًاتعيشأنتهلأحمقمنلكياالمالكفأجابه

الإيجار.تدفعأنفلابدأمرمنيكنومهما،الكروميزرعكيفالمعرفةكل

عليهبالعطفشعرالمالكولكنحقه،للمالكيدفعحتىبالسجنحكمعليهوصدرشكاهثم

منأعفيتكأنويكفيكبحقى،أتمسكلافأنااذهبلهوقالعنهوأفرجحقهعنفتنازللبساطت،

.بالبستانالعملفىأطولوقتاتمضىكنتأنكبرغمدئنك

بهامدينأنتالتىالفاكهةأين،الكرومزراعةفىبالخبيرمرحبًاالمالكلهوقالالثافى.الرجلوجاء

كثيرا..ثمرًاأثمرلكأجرتهالذىالبستانبأنمتأكدفإق،الكرومتقلمكيفتعلمكنتولما؟لى

وبالتالىالأرضأقلبولمالشجر،أقلململأق.سيثةحالةفىبستانكإنياسيدى:الرجلفأجابه

له:وقالالثالثالملكصاخبفنادى.البستانأجرلكأدفعأنأستطيعلاولذلك،الكرومتطرحلم

البستانفىالكرومتزرعكيفعلمكقدالثاقبستاقلهأجرتالذىالرجلهذاإنلىقلتلقد

؟زرعبهاليسالأرضمنقطعةوأصبحبستانهيطرحلمإذنكيفلك..أجرتهالذى

ويعرقمجهدأنواجبهمنٍفكانفقط،بالكلامالكرمنزرعأنيمكنلاياسيدى:الثالثفاْجاب

الزارعكانإذاياسيدثمراتحملأنلبساتينكيمكنوكيف.الكرمةتطرحأنأرادإذايومكلقميصه

قدلكان،العملعلىالكلامطبققدكانلوتأكيدوبكل،الكلامفىالوقتيمضىبلجمذا،يبذللا

ثلاثةأعطيتكفقد،الثرثرةأعرفلاالذىأناأما.سنواتنهسلمدةبستانكإمجارأمثالثلاثةأعطاك

سنتين.لمدةإمجاركأمثال

والسبعونالسابعالِإصحاح

بشريعتك.بشرنالقدإلهىيا:تعالىدتهسيقولونالحسابيومفىالكعيرينإن:لكمأقول"الحق

ولسانكم،باْنفسكمالاَخرينبشرتمعندما:قائلةعليهمتشهدسوفالحجارةولكن،للناسوعلمناها

".ظلمةياالإثمفاعلىياأنفسكمعلىصكمتم

شديذاعقائايعاقبسوفالحقضدويعملالحقيعلممنكأنالهىالإله"وبحئ:عيسىقال

مأبها،والعلمالمعرفةلمجردشريمتهادلهأعطاناهلالآنلىقلبه،الرأفةستأخذهالشيطانأنحق

تعلم.بماتعملأن،واحدةلحكمةإلاالنهايةفىلاتهدفكلهاالمعرفةإنلكم،أقولالحقبها.للعمل

غيرلحئابيديهاختارولكنهشهىطعامعلىنظرهووقعالماندةإلىيجلسواحدكانإذالىقولوا

مجنونا؟".الشخصهزاألايعتبر،فأكلهطيب

تأكيد.بكلئعم:تلاميذهفقال

بيديهوأدركالسماءبتفكيرهالإنسانعرف،المجانينجنونفاققدجنونكم"إن:عيسىفقال

عرفلقدجهوا..العالماشتهىولكنه،وتفكيرهبإدراكهادلهعرففالإنسان،بعقلهفاختارهاالأرض

السيفتتركمنياالشجاعالجندىأيهاالنارعذاباختاربأقوالهولكنه.الجنةجمالبإدراكهالإنسان
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91بل،وحدهالنورليراىلانور،إلمجتاجالظلامفىيسيرمنكلأنتعلمألابه،لتحاربالغمدوتحمل

البانسالعالمأيهابه(لأينزلالذى)النزلمقصدهإلىبسلاميصلحتىالصحيحالجيدالطريقليرى

الطريقالإنسانيعرفأن،الصالحونورسلهادلهيردألممرة،ألفوالكراهيةالإحتقارعليكحق

أسوأوهذا،المستقيمالطريقفىتذهبأنتريدلاالباشالعالمأيهاولكتكوهدوثهاراحتهإلىالمستقيم

إذالأنهلي!ثربه.الصافىالماءمجبلافهوالجملمتلإنك،الظلامعليهوفضلتالنوراحتقرتلاْنك

النوريكرهونوالذين.الرذيلةياْتونالذينالمفسدون.يفعلوبالمثلقبيحًا،شكلهوجدإليهنظرما

فهوالشرياْقىبلحسنايفعلبألايكتفىولاالحكمةيؤقىمنولكن،الشريرةأعصالهمتظهرلاحق

بها.المتصدقالمحطىلقتلكوسيلةالعطايايستخدمالذىمثل

والسبعونالثامنالِإصحاح

عندماالرحمةأخذتهولكن،سقطتهإبليسسقطعندماالرحمةتأخذهلمادلهإن:لكمأقولالحقي!

ومعوصالحطيبهوبماعالموهوحزنهيكونكيفالحزينالرجلحاللتعلمواهذاويكفىآدمسقط

والفساد(،.الشريأقىذلك

هذهمثلفىتقعأنمنخوفاجانئاالعلمتتركأنكبيرشىإنه،معلميا":أندراوسلهقالثم

(،.المواتف

إذنفهم،بدونوالروحأعينبدونوالرجلشمس.بدونصالحًاالعالمكانما"إذا:عيسىفقال

المعرفةتفيدكماالزمنيةالحياةيفيدلاالخبزإن:لكمأقولالحق،ندركأونعلمألاأيضاالاْفضلفس

الأبدية.الحياة

شيوخكم"اساْلوااللهقالفقدنتحلم،حقبالتهالإيمانهومعرفتهمجبماأنتعلمونألا

عندمابذكرىوالهجواأعينكمأمامبإحساسكمتضعواأن"مجب:شريعتهعناقهوقال"،ليعلموكم

".تفكرونوعندماتسيرونوعندماتجلسون

اعلموا،الحكمةتحتقرونيامن،الناسأيهاتتعلمواأنمجبصالحا،عملًاالجهليكونكيفثم

تتعلموا".لمإنالأبديةالحياةتخسرونأنكمَسوف

منحماذلكومعولاإبراهيم،،سيدهمنيتعلملمأيوبأننعلمإننا،"يامعلم:يعقوبفأجاب

".والمرسلينوالأنبياءالمالحين

الزفافعنددعوةإلىمجتاجلاالعروسمنزلفىيعيشمنإن:لكمأقول"الحق:عيسىأجاب

،(.العرسإلىفيدعونالمنزلعنبعيذايسكنونالذينهوْلاءأماالمسكننفسفىيسكنلأنه

ادلهشريعةينفذونإنهم،ورحمتهبعنايتهيكلؤهماللهبيتفىيسكنونإنمااقهرسلأنتعلمونألا

إلىطريقهيحفرلاْنحاجةقليسفهو،قلبهفىادلهشريحة"إن:قالداوود..أبوناقالكماوحدوده

".اقه
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يرفيجعلهنورًاقلبهفىووضعالاستقامةفيهغرِسالِإنسانخلقعندمااللهإن:لكمأقولوالهق

ينطفىلافإنهالخطايا،منبخطينةالنورهذاخَفتَماإذاذلكوعلى،ادلهيعبدأنلهالأصلحمنأن

آالةتعبدوأخذت،إليهالطريقفقدتوإنحتىاادلهتعبدأنفىترغبأمةفكلفقط،يخفتبل،كلية

بنورهيمدهمتعالىاللهيرسلهمرسلمنيتعلمأنللانسانالضرورىمنكانذلكوعلى.كاذبة

رمدعينهفىكانبمنأشبههىنمااٍ،عبادهأحسنتعالىادلهعبدتماإذاوبلادنا،الجنةبطريقمبشرين

.ضروريانأمرانلهماوالمساعدةفالإرتمادويساعدهيرشدهمنإلىيحتاجفهو

والسبعونالتاسعالإصحاح

الذينهؤلاءالرسليعلّمكيفأو،نحبهمقضواقدكانواإذاالرسليعلمتا"وكيف:يعقوبأجاب

شيئا".عنهميعرفونلا

هولكبالنسبةالرسلفكتابدراستها،وبحبمكتوبةالرسلمذاهب"إن:عيسىفاْجاب

بعثالذىاللهيحتقرهـبلوحدهالرسولمجتقرلاالرسالةمجتقرمنإن":لكمأقولوالحق.كالرسول

هذاضوءعلىويسير،قلبهبنوريهتدىرجلالمناطقهذهفىعاشماإذالكمأقولوإق.الرسولهذا

نأمايودبقدرلجيرانهيعطىفهوبه،الآخرونيفعلهأنيريدلاشيئابالاَخرينيفعللنفهوالنور،

الشريعة،هذهفىحئاشريعتهأتاهادلهأنتظنوقدمصحوبا*برحمته،بشريعتهعليهوينعمبيدهيأخذ

وجدماوإذادتهحبهطريقعنادلهيخدمكىشريعتهأتاهقدفادتهتمامًا،ذلكغيرالواقعأنغير

منأكثرسيحبهلابلسبب،وبدونمجتقرهفهل،طيبةحسنةخدمةسبيلهفىيخدمرجلًاوتعالىسبحانه

بينمنوكانكتيرة،أملاكًايمتلكرجلهناككانمثلًالكمولأضرببشريعتهعليهمأنعمالذينهؤلاء

هذهخلالمجوسكانالأياممنيوموفى،فاكهةيطرحشجرفيهاينبتلاصحراويةقطعةأراضيه

هذهومحملهناالنباتهذاينبتكيفالرجلفقالرقيقًا،لينًاثمرًاأخرجقدئباتًافوجدالصحراء

معالنارفىوأضحهأقطعهفلنعليهاالمحافظةعلىتأكيدبكلأعملسوف،الرقيقةالشهيةالثمار

فىأخرىمرةويغرسوه،جذرهمنالنباتيقتلعوابأنوأمرهمغلمانهعلىنادىثم.الأخرىالنباتات

حديقته.

ألسنةتلفحهمأنمنوعنايةجدفىعملهميعملونالذينالمؤمنينسيحفظادلهإنلكمأقولوإق

كانوا.أينماجهنم

الثمانونالِإصحاح

زمنعنموسىكتبوكيف؟الاْصنامعبدةبينأوزأرضغيرفىأيوبادلهأسكنأينلىقل

يعبدوكانله،دينلاإبراهيمسيدناأبوكانلقد؟ادلهقبلمننوجتمجدهللىقولواثمالفيضان،

صحبةفىبل،الرجالمنالأشرارصحبةفىقومهفكانلوطأمايصنعها،كانكماالكاذبةالأصنام
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أحدهميبلغولماوميخانيل،وعزريا.وحفيثيا.،دانيالبختنصرأسركذلك.الأرضسطحعلىأشرهم

الأشياءالنارتحرقماوبقدر،الحىاقهوبحقالوثنيينالكفرةمعوشبرانزلواوقدعمر.،منالثانية

واقهوالنخيلوالسرالزيتونشجربينفرقذلكفىليسثانية،نارإلىتتحولثمأولأ،تجفحتى

إغريقىبينأوجهودى،وعيرعودىبينذلكفىفرقلاصالحايعملمنخاصةيشاء.منيرحم

اقهأنواعلم،قلبكيقفلاحتىفولااطمنن)يعقوب(ياولكن(.إسماعيل)ابنلىاسماعيلى

ولماذامنلأتقلفلاشروطا،أوأحكائاتصدرولاالرسولهذاتتبعأنعليكوجبرسولهيرسلأينما

هلاقه،أمرهذااقه،إرادةهذ.تقولأنعليكمجبولكنذلكههـلبيحهذايمنعولماذاهكذايقول

احتقروق".بلمجتقروكلم"إكمقال.موسىإسرائيلاحتقرتعندمالموسىاقهقالهماتذكر

فىبل،وستعلميقرأكيفأويتحدثكيففىحياتهيصرفألامجبالإنسانإن:لكمأقولوالحق

الحالملهذاويلوجد،بنشاطخدمتهعلىيقبللاخادملهيرودسيوجدهللىقولواوالآن.يحصلكيف

بليدرس،هوفلاوروثطينمنأصلهالأشخاصمنلشخصمرضاةالوراسةعلىيقبلالذى

دائما".اسمهتباركوالذىشىءكلخلقالذىاقه،خدمةيتناسى

والثمانونالحادىالإصحاح

وهمالأرضإلىيسقطالحهدتابوتالكهنةتركماإذاكبيرةالخطينةتكون!هل:لىقولوا

مجملونه".

عندمازاحأوالرجلذبحقداقهأنيحلمونكانوالأنهميرتجفونذلكسمعواعندماالتلاميذوأخذ

الخطينةأنالحىاقه"وبحققائلأ:عيسىفرد،كبرىلخطينةإنهاوقالواالعهد.تابوتحقبدونلمس

".الأبديةبالحياةعليكينحمالذىوهوشىء.كلخلقالذىفهووعهدهاقهكلامتنسىأنالأكبر

نأإلىسنضطر"غذا:فال،علاتهمنانتهىأنوبحديصلىأخذحققولتهعيسىقالإنوما

".الربملاكلىفالهكذاسراء،إلىنسير

وكان.يوسفلابنهوأعطا.،يعقوبحفرهالذىالبئرمنعيسىاقتربالأيامأحدصبيحةوفى

حافةعلىهووجلسطحائاءليشترىالمدينةإلىتلاميذهأحدفأرسلالرحلةمشقةمنمتحبًاعيسى

فاْجابتما?،جرعة"اعطنىقائلأ:المرأةعيسىفخاطبلتسقى،امرأةجاءتهولكن،يستريحالبئر

ماء"،جرعة-السامريةوأنا-تسألقعبرى،أنكمنالرغمعلىفأنت،بالخجلتثعر"ألا:المرأة

ماء"،جرعةأنتولطلبتقولتكقلتلماسانلكهومنعلمتلوامرأة"ياقانلأ:عيسىفرد

حبلأ،ولاالماءبهلترفعوعاةتملكلاوأنتماءجرعةتعطينىأنلكيتاْقىكيف"ولكن:المرأةفاْجابت

عميئ،.فالبئر

ليشربأخرىمرةفيأقالعطشيعاود.امرأةياالبنرهذهمنيشربمن"إن:عيسىفأجاب

بقدرليشربواأعطيهمبالعطثىيشعرونوالذين.ثانيةيعطشفلالهأعطيهماءيثربمنأمامخا.
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".الأبديةالحياةإلىللوصوليلزمهم2ما

".مانكمنأعطنىسيدىلايا:المرأةفأجابت

لتثربا".أعطيكماولسوفزوجكوأحضرى!اذهبى:عيسىفأجاب

".لىزوج"لا:المرأةفقالت

تعيثينالذىوالرجل،مراتنهستزوجتأنكمنالرغمعلىصدقتلقد"نعم:عيسىفقال

".بزوجكلبسالآنمعه

لىقل.رسولأنتالآنأعلمإقسيدىيا:وقالتالكلامهذاسصاعهامنالمرأةدهشتوقد

نإهـيقولونالقدسفىسليمانبناهالذىالمعبدفىصهيونجبلعلىيصلونفالعبرانيونأرجوك

الجبالهذهفوقمنيعبدونوأهلنااقهومغفرةوالرحمةوالاحترامبالوجلهناكيثعرونالناس

فىالصادقورَهمومنحقعلىأعملىقلسمراء.جبلفوقمنإلاالحبادةمجوزلاإنهويقولون

".عبادتمم

والثمانونالثاقالإصحاح

وكاْنوعمئتالمعبد،،فىوتفاخرتتمجدتلاْنكعودا.يالك"الويل:وقالوبكىعيسىتنهد

وتذهبينالقيامةيومتدينكسوفالمرأةوهذه.ومكاسبهالحالممسراتفىتمرحينورحتإله،هناكليس

سمراءأهلياأنتمامرأة"يا:وقالإليهاضلئم.ورحمتهاتمجدمعرفةتريدالمرأةهذ.جهنمإلى

اقهإنلك،أقولوالحقنعرفالذىالإلهنحبدالعبرانييننحنولكننا،تعرفونلالماتسجدونإنكم

سليمانمعبدفىالقدسفىصدراقهوعدلأن.وبالحقبالروحيحبدوأنهله،الصلاةوتجبوحق.روح

.أخرىبمدينةاقهرحمةتنزللأنحانقدالوقتإنقلتأنصدقمضولكنآخر،مكانأىفىوليس

الصادقة".الحبادةيتقبلمكانكلفىفاقهشاءهمكانأىاقهافىيعبدأنيستطيعالإنسانوإن

تعرفين"هل:عيسىفأجابسيحلمنا".يأقعندمافهو،المسيحنزولننتظرنحندا:المرأةفأجابت

".سيدىيا"نعم:المرأةفاْجابت؟"،سيأقالمسيحأنامرأةيا

شريحةفىفردكلأنواعلمى،صالحةمؤمنةأنكامرأةياأعلمما"بقدر:وقالعيسىإبتهج

قالت".المسيحيأقىمقتعلمىأنالضرورىمنكانذلكوعلىاختار..قدماداماقهسيخلصهالمسيح

؟".المسيحأنتألستسيد.."لا:المرأةا

المسحبعدىسيأقولكننحلص.كرسولإسرانيلبيتإلىقهأرسلنى"لقد:عيسىأجاب

وتحلاقهالعالميعبدسوفوعندئذ.العالمأجلهْخلئمنوالذى،العالمأنحاءجميعإلىاقهيرسلهالذى

مرةتأقفسوفأيامهفىأماسنة.ماثةكلمرةالآنتاْقىالتىوهىوالحبور،الفرحسنةوتاْقى،الرحمة

منسمعتهماوتعلنالمدينةنحوتجرىوراحتجرتماالمرأةرفعتوعندئذ،مكانكلوفىسنة.كل

عيسى.
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والثمانونالثالثالِإصحاح

معتبسطفىعيسىيتحدثكيفواستعجبرا،تلاميذهحضرعيسىإلىتتحدثالمرأةكانتوعندما

.المرأةهذهمعهكذاتتحدثكيفتلميذلهيقلولمأحدذلكفىيفاتحهلمولكن.امرأة

منآخرنوعًاآكلأن"يجب:عيسىفرد"،وكلتعالىمعلم"ياقالوا:المرأةرحلتوعندما

قائلين:البعضبعضهممعيتحدثونتلاميذهفأخذالطحام".

يسألونراحواثم،بالطعامإليهليأقوذهبمصادفةعيسىمعتحدثقدالمارةأحدأنفى"لاشك

".المعلمللسيدبالطعاممعهوأقبرناباياهناأحدأق"هل:الإئجيلهذاكاتب

بإنائهاأتتوقدرأيتموهاالتىالمرأةتلكغيرهناأحديأت"لم:الإنجيلهذاكاتبوأجاب

لا"أنتم:عيسىفقال،الفصلالقولعيسىمنوانتظرواالتلاميذفعجبماءً"،لتملاْهالفارخ

كلمةولكن،الحياةويعطيهالإنسانيشبعلافالخبزادلهإرادةتنفذواأنهو،الحقيقىالطعامأنتعلمون

نحنوعليهاددّ،إرادةمنغذاءهاوأن،تأكللاالملائكةنجدالسببوالذا،الحياةفيها،ادلهوإرادةالله

وقالالسماءإلىعينيهرفعتم"،طعامبدونليلةوأربعينيوئا،أربعينمكثناقد.وآخرون،وإيلياوموسى

؟".الحمادأبعيد":عيسى

أشهر،(.)،ثلاثةالتلاميذ:فأجاب

فيهسيكوناليومإنلكم،أقولوالحق،حنطةمنفيهبماأبيضإنهالجبلإلىانظروا":عيسىفرد

قدالمدينةدخلتعندماكانتالمرأةأنإذ،لتراهأتتالتىالجموعلىاٍأشارثم.عظيميومفهوحماد

ثم"،إسرائيللبيتاللهأرسلهالذىالجديدالرسولوانظرواتعالواالرجال،)اًجمها:قانلةأهلهاأثارت

وينزلالمدينةإلىبهتوالياًبهأحاطواإليهوصلواوعندما،وعيسىبينهادارماضكلليهمتقصراحت

:للمرأةالجموعقالتثم،السمواتملكوتهـلعلمهم،المرضىخلالهمايبرئ.يومينمدةضيفًاعليهم

ليخلصاللهأرسلهلقد،الصالحينادلهأولياءأحدفهولنا،قلتيهمماأكترومعجزاتهكلماتهفىنعتقدإننا"

".فيهيعتقدونالذينهؤلاء

اليوبيلهىالليلةهذهلهمفقالعيسىإلىالتلاميذاقترب،الليلمنتصفصلاةصلواأنوبعد

مائةفلنركعادلهوننسى،نناملنذلكوعلىسنة،001كلبهسنفرحالذى،المسيحزمنفىالسنوى

:مرةكلفىنقولدعناذلكوعلىالاْبد،وإلىالدوامعلىالمباركالرحيمالعزيزالقوىدتهاحترائامرة

شىءلكلوضتوبرحمتك،النهايةوأنت،البدايةأنتالواحد،الالهأنتأنكوئعترفنقر"إنتا

الأبدىبإحسانكلأنك،الناسبينلكشبيهلاالاْوحد،أنت،نهايةشىءلكلتعطىوبعدالتك،بداية

".بيديكصانعناوأنتخلقكفنحن،العالمينياربارحمناللاْحداث،ولا،للهوىتخضعلا
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والثمانونالرابعالِإصحاح

هذطنا6يعملأنهوتعالىسبحانهاقه"فلنشكر:قالوعلاتهدعانهمنعيسىانتهىأنو!د

والأ!،الليلةهذهفىيمرأنمجبكانالذىالوقتنسترجعبأنأمرفقد،عظمىبرحمةالليلة

علها"؟هم:وقالواهذاسماعهمعندالتلاميذفرحوقدصوتهسمعتلقداقه،رسرلمعفيهنصلى

".الليلةهذهالوصايابعض

؟،(.بالبلسماختلطوقدالروثالمراتمنمرةفىرأيتم"هل:المسيحقال

".ذلكيفملنحبولمنهناكفليى،معلميا"أبذا:فأجابوا

ءتعبوديتهمبينيخلطونفهم،المخبولينأعظمهذاعالمنافىإنلكمأقولإق:عيسىفقال

كانواوبينمالهم،خطيئةولاعليهملوملاممنكئيريناستهرىقدالشيطانإنحق،للمادةوعبوديتهم

ئظره،فىمكروهينأصبحواالوقتذلكفىولكنهمالدنيا،اليوميةبالأعمالالحبادةخلطوايتعبدون

..؟للصلاةتتوضنونمقلىاقولوا

هل،؟تصلونوأنتمتفعلونماذاولكن-تأكيدبكل-نعمقذرشىءيمسكمأنمنتحترسونوهل9

عندنذاستعدادعلىأنتموهلألكموبغفرليرحمكماقهإلىبالتوجهالخطايامننفوسكمتطهرون

تصبدمدنيويةكلمةفكلذلكتفعلواأناحترسوا؟الدنيويةالاْحوالعنتتحدثواأنتصلونوأنتم

".تتكلمونروحهوعلىالشيطانغاثطوكأنها

صديقأقماإذانفعلماذا:معلم!يا:لهوقالواحماسةفىيتكلمفكان،يرتجفونالتلاميذوراح

؟".دتهنصلىوئحنإليناوتحدثلنا،

".صلاتكمتنهواأنإلىينتظر"دعوه:عيسىفرد

؟".طريقهفىوذهبتضايقماإذا"ولكن)بترثليميو(:وقال

مؤمنغيرهوبل،بمؤمنوليسلكمبمديقليسأنهصدقوق-تضايقما"إذا:عيسىأجاب

معيتحدثووجدتمو.هيرودساصطيلغلمانأحدلمحادثةذهبتمماإذالىقولوا،للشيطانوعديق

وأنتمبسعادةتشعرونقدولكنكمتاْكيد،بكللا؟اتنتظرونترككمماإذاتتأففونفهل.هيرودس

صحيحا؟(،.هذاأليس،يعزهوأنه،الملكمنمقربًاصديقكمترون

".بعينهالحق"إنهالتلاميذ:أجاب

نأالواجبمنكانوعليه،اللهمجادثيصلىعندحاالمصلىإنلكم،أقول"والحق:عيسىقالثم

صديقكميتضايقألاالحقمنإنه،الإنسانمجادثأنذلكبعديستطيعحتىاقه،معحديتهفىيترك

هذهفىيكونفإنه،انتظارهبسبببإهانةشعرفاإذاأنهوصدقوقأكئر،اللهتجلونفاْنتم،السببلهذا

يأتيهعملأىأنالحىالإلهوبحقربه،الإنسانينسىأن،يريدهمافهذاللئيطان،وليْاالحالة

".الطيبعملهيفسدلاحتىدنياهفىالتفكيرعنبعيدوهوياْتيهإنماالهّيخافوهوالانسان
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وائثمانونالخامسالِإصحاح

لهيصححمنهناككانوإذا،القوليسىءأوالعمليسىءمنهناككان"إذا:عيسىقال

؟".الأخيرالرجلهذاحاليكونفكيفالسيىء،العملأوالسبىءالقولويوقف

يسعىكالشسىفهو،ومحاربهالشريكرهالذىادلهيخدمفهوطيبًا،يفعل!إنماالتلاميذ:فاْجاب

ليشتتها".الظلمةوراء

يقفمنفإنطيئا،يتحدثأوطيبًا،يعملمنهناككانفإذا،العكسلكمأقولإنما":عيسىوقال

هوبلالثيطان،يخدمإنماطيبغيرفعلهيكونقولهأوعملهلهيصلحأنيريدأنهبحجةطريقهفى

طيب.هوماكلبمحاربةإلايهتملافالشيطانلههشريك

"من:قالعندماووليهادلهحبيبالرسولسليمانقالهماهوالاَنلكمأقولهأنأستطيعماوكل

".لكصديقواحدتعرفهمالذىالألفبين

أحدًا"؟نحبألاذلكمعنى"وهلقائلا:عليهفرد

وعليهالخطينة،إلاضيئا.أوأحدًاتكرهأنالشريعةفىليسإنهلكم،أقولالحق:عيسىفأجاب

عدوهوحيثمنهىكراهيتهولكنادلهمخلوقاتمن-كونهئاحيةمنالشيطانتكرهواأنلكمليس

وكامل،طيبادلهيخلقهماوكلاادلهمخلوقاتمننحلوقإنهلكمسأقول؟السببتعرفونهلاقه،

الصديلآعلىالعثورقليسنحتلف،أمرصديقاتخاذولكن،الخالقيكرههمخلوقايكرهمنوعليه

بها،حبامجبهشخمًاأوأمرامعارضتهصديقهمنمجتملفالمديقسهلا،ضياعهيكنوإنبالسهل

النفس،طبيبهوالصديق؟الصديقمعنىتعرفونهلمجبه،منيكرهأويكرههصديفايختارأحدولا

نحوصديقهمبيدياْخذونوكيفالأخطاءيعرفونالذينالأصدقاء،ناثرينالأصدقاءكانذلكوعلى

دانئايعرتأنهدرجةإلىماهرحين.كلفىمعرفتهالسهلمنليسماهركطبيبهمأو،الملاح

)إ،صوريةصداقاتولكنها،عديدةصداقاتيعقدونالناسمنفكثيرشر،هناهاولكنالدواء،

يذهبقدبل،لصديقهمعاذيريبتكرأوبها.ويصارحهصديقهأخطاءيكشفأنالصديقمجاوللا

يدعونأصدقاءهناكوالاْمروالأدهى،دنيويةبحججصديقهمأخطاءعنالدفاعإلىالبعض

نأفاحترسوا،وخستهملؤمهممثلفىهؤلاءنهايةتكونولسوف،الخطيئةعلىويساعدونهمأصدقاءهم

النفس.يقتلونأعداءالحقيقةفىفهمأصدقاء،هؤلاءمنتتخذوا

والثمانونالسادسالِإصحاح

إذاوحتىاوإرشادكلإصلاحكقابلهومابقدروالإرشادالإصلاحيقبلصديفاصديقكوليكن

لزمإذاادلهقحئاتتركهأنتقبلبل،كريمةبنفسذلكتقبل،اللهفىحئاشىءكلتتركأنمنكأراد

الأمر.إ
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وكيف؟ئفسهمجبكيفيعرففكيفربهمجبكيفعارفاالإنسانيكنلمإنلىقؤلوارلكن

اخترتماإذاذلكوعلىتأكيد،بكلمستحيلفهذا،نفسهمجبكيفأما؟غيرهمجبكيفيعرف

تأخذألامجبفقرًا.الناسأشدهوالإطلاقعلىلهصديقلامنأنفاعلملك.صديقاليكونأحذا

شخصيتهأو،الغاليةملابسهأوالراقى،منزلهأو،الرفيعةعانلتهأونسبهأوحسبهتراعىفلابالمظاهر

نأعليكولكنفيه،خدعتقدنفسكتجدسوفذلكراعيتماإذالأنك،المعسولكلامهأو،الرقيقة

إليها،هـس!حىالطيبةالاْعمالمجبوكيف،الدنيويةالأشياءمجتقروكيفربه،يخافكيفأولاتراعى

كلقبلكانإذافهوحقيقئاصديقًاتجدهسوفعندئذ)ملذاته(،لحمهيكرهكيفوذاكهذاوفوق

بالعملدانمًانفسهيشغلكانوإذا،العالمهذافىوالتعالىوالفخفخةالأبهةويحتقر،ادلهيخاف-شىء

تحيش!لكحئاالصديقهذامئلتحبلنللأسففإفكقاسيًا،عدؤايكرهكماالجسدويكره،الطيب

ادلهسيحبهوعندئذ.ادلهلكأعطاهاهديةتحبكاأحبهولكنوثن.كعابدتكونالحالةهذهففىمعه.

مجدبل،الحياةمتعمنمتعةمجدفإنهحقيقئاصديفامجدمنإنلكمأقولوالحق،كبيرةمعزةولعزه

".الجنةمفتاح

...الصفاتهذهكلفيهتكونأندونصادقرجلمعلمياهناككانإذا"ولكنثاداءوسفأجاب

،-أ".نتركههل

وجدفإذانفع،بهاكانطالمايقودهافهو،بمركبهالنوقيفعلهماتفملأن"مجب:عيسىفأجاب

منك،أسوأهوالذىصديقكمعتفحلكذلكتركهاعليهوجببخسارةعليهتعودتثفيلهاعملية

".اقهرحمةتترككلاحتىطريقكفىعثرةحجركانإذااتركه

والثمانونالسابعالِإصحاح

فويلوآثامهشرورفىكلهيعيشالعالملأنالخطايامنلابدكانوإذابالخطايا.الملىءالحالملذاتثا

أعماقإلىيقفزثمرقبتهفىهـلعلقهالرحىحجريجعأنلهالاْفضلإن،الخطيئةياْقالذىللإنسان

نأالأفضلفمنفاتلعها،عينكعثرتماوإذا،جارهمعالخطيئةيأقأنمنلهأفضلفهذاالبحر،

فالأفضل-قاقطعهاقدمكأويدكعثرتوإذاالنار،فىبعينينتكونأنمنالجنةفىواحدةبعينتكون

بقدمين.أوبيدينالنارتدخلأنمن،واحدةبقدمأو،واحدةبيدالرحمنمملكةتدخلأن

أكونحتىطويلوقتيمرلنإذذلك،أفعلكيفمعلم"يا:ببطرسيسىالذىسمحانقالتم

أطرافى".بهيعقطعتقد

الحالفىالحقيقةتجدفلسوف،الجسمانيةالنزواتهذهعنكاخلعبطرس،)يا:عيسىفاْجاب

هولكالأمريدبروالذى،قدماكهماعملكإلىيساعدكوالذى،عيناكهماويعظكيعلمكفالذى

فالأففلما،مناسبةفىخطينةارتكبقدالأعضاء،أو،الأطرافهذهأحدكانماإذاوبالتالىيدك،

إلىتذهبأنمنلكأفضلفهذا،الصالحةالاْعمالبعضولكوفقيرًاجاهلاالجنةإلىتذهبأنلك
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تطرحكماادلهخدمةمنيمنعكماعنكاطرحاقه،ضدمةعنتعوقككبيرةأوزازاصاملاغنئاالنار

.بصركيعيقما

له:وقالإليهوقربهبطرسنادندحق.قولهعيسىقالإنوما

،أخاككسبتفقد،وابتهجافرححالهانملحفإذا.وصالحهاذهبحقكفىأخوكأخطأما"إذا

بالته،مؤمنغيرواعتبرهاتركهصالهينصلحلمفإذاوأضبرهم،الكنيسةإلىاذهب،حالهينصلحلم!اذا

قدمهموضععرفتوإذا،تكلمهولاواحدةماندةعلىمعهتاْكللاواحد،سقفتحتمعهتسكنلا

موضعها".نفسفىتلمكتفعفلا

والثمانونالثامنالإصحاح

بفضلهاقهساعدكأنلولابطرسيالنفسكتقولأنمجببلأمنل،أنكتظنأناحذر"ولكن

حالا".منهأسوألكنت

؟،(.أصلحه"وكيف:بطرسفأجاب

بها،ولدتقدتكونأنترغبالقبالحالةأو،نفسكبهاتملحالقالطريقةبنفسعيسىفأجاب

فىأخاكتصلحمرةكلفىإن،الحقلكأقولفاْنابطرشياصدققالغير،يتحملكماتتحملوبالتالى

علىتحصلفسوف،مودةفىمعهتكلمتإذاوأنت.عليكمودتهوينزليرحمكاقهفإن،ورحمةمودة

ولنوعنفقسوةفىبالمثلستعاملكاقهعدالةفأن،وعنفقسوةفىإصلاحهحاولتإذاأما.نتيجة

همهلالفقراء؟فيهايطبخالتىالفخاريةالطواجنأتعرفبطرسيالىقلهنتيجةعلىتحصل

الحديدية؟المطارقأوبالحجارةتغسلهىهلوبالمناسبةيغسلونها

صغيرةقطعإلىالطاجننفرطلاالمطرقةاستخدمتفلو،الساخنةبالمياهتغسلبلتاْكيدىبكللا

ذلكوعلى،والرحمةبالمودةإلاحالهينصلحلاوالإنسانبالنار،تحترقالخشبمنالمصنوعةوالاْشياء

كلمنأسوأغداعملىيكونفلسوفادلهيساعدقلمإذالنفسكقلأخاكتصلحأنأردتماإذا

*.اليومهوفعهما

أ".محلميالأخىفيهاأغفرمرة"وكمبطرسط!

".منهالمففرةوتطلبالمذنبأنتكنبلوك!،المراتمنعم!)اأكبر:صهجمسى

؟".اليومفىمراتسبعتكفى"هل:ووسمته2

يوميا،فيهاتسامحهمرةآلافسبعةأومرة،سبعونبل.مراتسبعفيذ"ليسعسبه:ظْجاله

".ادهَيسامحهلاغيرهيسامحلاومن،ادلهيسمهغيرءيسامحفمن

:أوقالعيسىفنهرهالنار(،إلىيذمبونفلسوفللأمراء،"وللبرناباالإنجيلهذاصاحبفقال

ضرورياليسالحمامإنلك،أقولوالحقهكذا،تتكلملأنكبرناباياأحمقأصبحتقدأنك"يبدو
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فالأمير،للسفينةضروريةليسالدفةذراعأوللحصانضرورياليساللجامأنك!ا،الإنسانلجسد

وداود،،وصمويل،ويوشعلموسىوتعالىسبحانهادهّأعطىالسببهذاأجلومن،للدولةضرورى

الظلملاستنصالهؤلاءلمثلالسيفتعالىادلهأعطىوهكذا،الحكمحقغيرهمولكثيرينوسليمان

".والإثم

؟".بالعفوأمأبالقصاصالعدالةتدارأنمجب"وكيفبرناباالإنجيلهذاصاحبفقال

آخرينبهايدينالتىالحقاققتظهروحدهوللقاضىقاضيا،شخصكل"ليس:عيسىفأجاب

منالفاسدالعضوبقطعيأمرأنالوالدعلىمجبكا،المذنبيدينأنالقاضىعلىومجببرنابا،يا

أعضاه.سائرتداعىلاحتى،ابنهجسد

والثمانونالتاسعالِإصحاح

؟".أخىيثوبحتىأنتظرأنعلىيتعين"وكمبطرسقال

".عليكأخوكينتظرأنتحبكنتمابقدرتنتظرأنعليك"يتعين:عيسىفأجاب

أكنر".وسهولةبساطةفىإليناتتحدثأنأرجوذلكفردكليفهم"لن:بطرسفأجاب

".عليكاللهيصبرمابقدرأخيكعلى"اصبر:عيسىأجاب

أحد".التعبيرهذايفهم"لن:بطرسفأجاب

".ويثوبفيهيتدبروقتأمامهطالماعليه"اصبر:عيسىفأجاب

تدبرًاتدبرتمإذا:عيسىالمفقال،المعنىيفهموالملأنهم،غيرهوعلىبطرسعلىالحزنفظهر

أنهتظنونفهلا،خطيئةارتكبتمأنكموعرفتم،الصحيحةالرحمةعنالصحيحالفهموفهمتمسليما،

فقدالمخطىعلىالانتظارمجبإنهلكمأقولوإقبالمخطى،الرحمةعنقلوبكمتغلقواأنعليكميتعين

الرحيم،الرحمنادلهيفحلوهكذابصراحة،لكمأقولوإقيتردد،ونفسينبضعرقفيهطالمايتوب

ينوىأوفيها،يصلىأوفيها،يتصدقأوفيها،يصومالتىالساعةفىللمخطىأغفر"إقادلهيقلألم

فيهايبكىالتىالساعة"فىقالولكنهالأبد،إلىملعونونوهمالكئيرونبهقامماوهذافيها"،الحج

؟".تفهمونهل..إثمهأنسىناحيتىمن،افإقخطاياهعلىندماالمخطى

آخر".جزءانفهمولاجزءًا"نفهمالتلاميذ:فرد

؟"لفهمونلاالذىالجزءهوومايك!ح:عيسىقال

؟".ملعونونهمذلكبعدثم،ويصومونيصلونالذين"هؤلاء:فأجابوا

ومنالصلاةمنيكثرونالكافرينوالوثنيينالمنافقينإنلكم،أقول"الحق:عيسىفأجاب

يتوبواأنيستطيعونلاالإيمانإلىيفتقرونكانواوبالتالىاددّ،أحباءمنأكئرالصيامومنالصدقة
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اقهمحبةأجلومن،محلميا"علصنايوحنا:فأجاب"ملعرنونفهمثمومناقه،أجلمننصوحاتوبة

؟"الإيماقصقيقةهىما

اصمه.تباركقهيصلونراحواثموتوضئوا"فقومواالفجرعلاةحانتلقد:عيسىفقال

التسعونالإصحاح

أتكلمسوفاليوميوحنا،يا"اقترب:عيسىوقالمنه-لامينهاقتربالحلاةمنفرغوْاأنوبعد

وهومنهالمقربةالصفوةقلوبعلياقمبهيختمخاتمعنعبارةالإيمانفيه.سألتموقماكلفىإليكم

فإنواحدا،اقهكانولما.يديهعلىباءآمنمن-كلعلىبهفختملرسولهأعطا.الذىالحاتمنفس

وفىالأشياءكلأعطاهثمكلهاالأشياءيخلقأنقبلرسولهخلققداقهأنواعلمواواحد.الإيمان

يستطيعالمؤمنفإنوعليهومنينته.أوامر.ونفيه.والاعمخكاةمحبةعلىيقومالونالإيماقمقدمتها

نماإبلحطئانهقدفالعينان.عينانلهآخرمث!ضىرراهامماأكزكلهاالِأشياءيرىأنببصيرته

بفعلمالكلأساساوكلمنهاقهيتخذفهوأبدا!ىلاالإيمانالصا!قالمؤمنولكنكثيرا.!نان

يقولا.ماوكل

فمنالإيمانيتوفرلم!اذاإيماتمابفضلحنطىلااتاختارهاالقالمختارةالصفوةإنصدقوق

يثلمأنبوسوستهيستطيعفالثيطانكاقفحيثمابه،ءضىأنلهإيمانلاالذىالفردعلىالمستحيل

يرىأنفىكبيرةلذةمجدفهوالمصية،علىالمؤمنينغير!ىإنهإذ.والحجوالزكاةوالملاةالصيام

فيحارلإيماغمفىالصادقينالمثابرينكوايةفىالجهدكلمجهدهوثمأجر،ثونهـ!شقىيحملالإنسان

ألاهىوسيلةوأفضلوصيانتهلحراستهوعملوجدمثابرةإلىمجتاجالإيماقإنحيثإيمانمم.ضلمأن

ء،"إبليسوغيرتالجنةمنالناسمنالكثيرأخرجتقدالكلمةهذهإنإذ"ولماذا".كلمةنستخدم

وففاعة،.بثاعةالثياطينأكزأصبحالملائكةأجملكانأنفبحد

".العلموبابالمعرفةأعلفهى)ولماذا(،كلمةنتركأنلنايتاْقكيف"والاَنيوحنا:قالثم

،.جهنمباتهىبللا5:عمسىفرد

قليل:صدأضافعيسىولكنيوحنا،فسكت

تسائلأقلكوكيفوتتفلسفتتقعرحتى،إنسانياأنتفمنشينا.قالقداقهأقعرفتما"إذا

صانحهاالفخاريةالأواقتسألفهلوكذا.كذاأقهيافحلتلماذاوكذا،.كذاأقهياقلت"لماذا:ربك

.3بالبلسمأوبالماءأللاحتفاتدصنعتى.لماذا

قالالقد:الآتيةالحبارةبهذهنفسكتقوىأنالشهوةلمحاربةالضرورىمنإن33.أقولالحق

.وسلامأمانفىعشتذلكفعلتإنإنسانيافأنت"اقهأرادوهكذاأر5وكذاكذا(تعالىاقه
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والتسعونالحادىالإصحاح

والعبرانيونالرومانعساكرفأثارت،عيسىبشأنعوذافىعميباضطرابحدثالوقتذلكفى

ولم.عظيمةفتنةوقمتثمومن،لزيارتهمجاءإلهعيسىأنبينهمتنشروراحت.الشيطانيساعدهم

فخاصمبعض،علىبعضهمالناسوانقسمالسلاحاشثقتقديهوذاكانتحتىيوئاأربعونيمض

الاَخرالبعضراححينفىالعالمإلىأققدإلهعيسىبأنينادىالبعضوكانأخا.،والأخأبا..الولد

عيسىومالهأولادفلاوعليه،الآدميينبينلهمثيللااقهبأنينادونآخرونوراحاقه،ابنإنهيقول

اقه.عندمنإلارسولالناصرى

وتمدئةالفتنةلإنهادالضرورىمنوكان.عيسىأتاهاالتىالمعجزاتبسببالآراءهذهكلثارت

آ،الأمامنسبحانهاللهاسمعليهاكتبالقمسوحاتهملبسواوقدموكبفىالكهنةيخرجأنالشعب

.هيرودسوالملكبيلاطىالحاكمركبالوتيرةنفسوعلى

إليهمفتحدثفالسبمجملونرجلألف.2.منهاالواحدقوامجيوشثلاثةاجتمعقريةوفى

أحد.إليهينصتلمولكنهبرودس.

هذهأثارالذىهوالشيطانإنالأخوة،أتما:فقال،الكهنةكبيروتلاهببلاطسالحاكمتحدثثم

.يقولماوصدقوا،نفسهعلىيشهدبأنهـس!تطيعحىفهوعيسىتسألواأنإلاعليكموما.الفتنة

أخى.ياسامحق:لهويقولأخاهيحتضنمنهمالواحدوأخذالسلاحووضعتتمدأ،فبدأتْالجموع

الحاكمأعلنوقدله.سيقولهفيماوشتقدقلبهمنعيسىفىيعتقدفردكلأخذاليومهذانفسوفى

عيسى.بمكانهـنحبرهمإليهميأقلمنثمينةجوائزيقدمانأنماالكهنةوكبير

والتسعونالثاقالِإصحاح

%مضىحيثسيناءجبلإلىالمقدسالملاكمنبإيعازعيسىمعذهبناقدكناالوقتذلكوفى

الأردننهرإلىوصلقدعيسىكانحتىالأربعونالأيامانتهتإنومايومًا،أربعينوتلاميذ.عيسى

جزلايصيحأخذحتىرآهإنوما،ألوهيتهفىيعتقدونالذينأحدلمحهقدوكان،القدسإلىطريقهفى

القدسأهلياربناجاءلقد:هـقولأهلهايبشرراحالمدينةوصلوعندماربنا،أقلقدوفرحًا

الأردن.نمرقربرآهبأنهشهدثم.واستقبالهبهللترحيبفاستعدوا

وحملت،القدسأقفرتحتىعيسىليرواكبيرا،أمكانصغيرافرد،كلالمدينةتركالحالودن

.الطعاممعهنمجملنأنناسياتوخرجنأفرعهن،بينالرضعأطفالنالنسوة

الذىهيرودسإلىرسالةأرسلأنبعدمطيتهالكاهنوركبوكبازاصغازامدينتهمالناسخرج

:أخذوا،الفتنةلإنهادبهليستعينعيسىليقابلدابتهوامتطىبالمثلفعلحتىالرسالةوصلتهإنما

يموضأوكانالظهيرةعندالثالتاليومفىوجدوهثمالاْردن،قربالقفارفىيومينمدةعنهيبحثون
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موسى.كتابفىجاءماوفقءللصلاةاستعدادًاوتلاميذه

أنار"لقدلتلاميذهوقالالأرضغطتالتىالجموعرأىعندماالعجبكلعيسىوعجب

".المخطئينعلىسلطتهمنالث!يطانمجردأنادلهأدعووإقيهوذا،فىالفتنةالشيطان

يعبدونهوأخذواربنا.يابكمرحئاصاحتحتئعرفتهإنوما،الجموعاقتربتذلكقالوعندما

تنشقأنأخاففإق،المجانينأيهاعنىاذهبوا:رقال،كبيرةزمجرةمزمجراعيسىفتنهدالها،إكانلوكما

.يبكونوأخذوارعبًاالناسوامتلأفظيعةكلماتمنبهتفوعتمماجزاءوإياكمفتبتلعنىالاْرض

والتسونالثالثالِإصحاح

فقدإسرانيل،أبناءياكبيراخطأأخطأتملقد"بالحق:وقالالسكوتطالبًايدهعيسىورفع

علىمجطخطيراوباءًالسببالذاادلهعلبكميرسلأنلأخشىوإق،بربكمإنسانوأنادعوتموق

ألفاللعنةعليهالثيطانعلىاللعناتفلتنزلعبيدًا،فيتخذونكمالأجانبيفزوكمأنأو.مدينتكم

هذا.إلىودفعكمأثاركمالذىفهومرة،

مرةيدهفرفععيسىقالهماالجموعتسمعولمالبكاءفارتفع،بيديهخديهلطمثم،قولتهعيسىقال

أمامأعترف"إققانلا:أخرىمرةإليهموتكلمالبكاء.عنالناسفكف،السكوتطالئاأخرى

فانيةامرأةولدتنىإنسانفإق،قلتمك!الستبأق،الأرضيسكنمنبكلأستثمهدوإفى،السماوات

والبردوالنومالأكلمشقةأكابدإنسانكأىوإق،اللهإلىحسابيومًاأقدموسوفالبث!ر،من

منكمفردكلكالسيفكلماقىتخترقفلموف،مخلوقاتهادلهمجاسبعندماالقيامةيوموفى،والحرارة

قدالحاكمأنفأدركالفرسانمنكوكبةعيسىرأىحقذلكقالإنوما،إنسانمنأكنرأفىيعتقد

الأكبر.والكاهنهيرودسمعأق

"..الجنونلوثةأصابتهمقدأيضًاهم"وحتى:عيسىفقال

علىعيسىحولالتفواثم،منهمفردكلترحلالأكبروالكاهنهيرودسمعالحاكموصلوعندما

الكهنة.وكبيرعيسىبينالحديثلسماعاقتربواالذينالناسيبعدواأنيستطيعوالمالجنودأن

عيسى،ويعبدينحنىأنيودفكانهوأما،واحترامتجلةفىالأكبرالكاهننحوعيسىواقترب

االنا".إضدتخطىْفلا،الحىالإلهكاهنفأنت،فاعلأنتما"احنر:عيسىفيهفصاح

وأخذت،مواعظمنقلتهوبما،معجزاتمنأتيتهبماالتاْثيركليهوداتأثرتلقدالكاهنفأجاب

منبتكليفهيرودسوالملكالروماق،الحاكمومىهناأتيتذلكوعلى،الإلهإنكعالبصوتتعلن

الإله،أنتإنكيقولفبعضهم،بسببكقاصتالتىالفتنةتوقفأنقلوبنامننرجوكونحنالشعب،

"وأنت:عيسىفأجاب،رسولإنكالاَخرالبعضيقولحينفىالإلهابنإنكآخرونيقولبينما

التىبالتنبؤاترميتموهل،عقلكعنبدوركأنتخرجتهل؟الفتنةتخمدلملماذا،اللهكهنةكبيريا

".الشيطانخدعكمنيامسكينةيايهوداياالنسيانزاويةفىادلهشريعةفىوردت
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والتسعونالرابعالإصحاح

يسكنمنبكلوأستشهدالسماواتأمامأعترت"إقيردد:أخذحتىقولتهعيسىقالإنوما

إنسانفأناشىء،فىالبشرأفوقلابأفىفاشهدوابهيغا،الرجالهؤلاءيقولهممابرىءبأقالأرض

منغيرىيذوقهماأذوق،إنسانكأىهناأعيشوإق،القيامةيوماقهسيحاسبهانجانية،امرأةولدتق

قلته،الذىقولكفىالكاهنأيهاأخطاْتقدإنكحضرتهفىروحىتقفالذىالهىاقهوبحقبؤس.

الخطينة".لهذهالكبرىنقمتهالمدينةهذهعلىيرسلألاتعالىاقهإلىأضرعوإق

أجلنا".منولتصلىعنااقه"فليعف:الكاهنقالثم

نفهملاأفناكما.تأتيهبماإنسانيأقأنالمستحيلمنمعلم"يا:وهيرودسالحاكموقال

".تقولهما

شرايملؤهالشيطانأنرغمالإئسان.فىالطيباتيفعلفادتهحق،تقولانهما"إن:عيسىفأجاب

وأنتالحاكمأيهالىقلولكنفيه،ولبيحيشترىبإرادتهيدخلهمنكلبمحليكونماأشبهفالإنسان

نألرأينا،اللهوعهدالتوراةقرأناماإذافنحنشريعتنا،عنباءاغرلأنكماهذاتقولانإنكماالملكأعا

الضفادعأرسللقدظلافا،والنورزعاصفةوالندى،براغيتوالفباردئا،الماءحولقدبعماهموسى

لمالاْشياءهذهومن،فرعونوأغرقالبحروشقالأبقار،وقتلتالاْرض،فغطتمصر،علىوالجرذان

مجرىوشقمدارهافىالمثسسأوقففقديشوعأماميت،الكثيريننظرفىوموسىثيثًا،أفعل

منعمودًاالسماءمنأنزلفقدإيلياأماميت،يشوعارنجلأنيعترفونوالجميع،أفعلهلموهذاالاْردن،

عددجاءوبالمثل،الأمواتمنوأنهبشرإيليابأنيعترفونوالجميعمأفعلهلموهذاالمطر،أنزلكمانار،

يستوعبهاأنيستطعلم،خارقةبأشياءوأتواالمطهرينومنوغيرهماقهوأولياءالرسلمنجمذاكبير

".الآبدينأبدإلىالمباركالرصيمالرحمنالعزيزالقوىاقهسبدونلاالذينهؤلاء

والتسعونالخامسالإصحاح

ونحطبمرتفعمكانإلىيصعدأنعيسىيرجون،والملكالكهنةوكبيرالحاكمأخذذلكوعلى

القبانلإلىترمزالتىعشرالاثنىالأحجارأحدإلىعيسىذهبوبالفعلويطمئنوايهدءواحتىالناس

قالالجافةبنعالهمعليهاالإسرانيليونمرولما،الأردنأواسطمنيشوعقطعهاوالقعشر،الاثق

كبيرصعدوبالفعل"،كلامىعلىيؤمنحقمرتفعمكانإلىكهنتناكبير"فليصعد:مرتفعبصوت

فىمكتوب"إنه:قال،الجميعيسمعهحقواضحبكلامإليهعيسىوتوجهمرتفعحجرعلىالكهنة

".نهايةولالهأوللاادلهأن،الحىادلهعهدوفى،القديمالعهد

".الكتابفىالمكتوبهوهذا"نعم:الكاهنفرد

منه".بكلمةشىءكلخلققداد!هأنأيضًا"إنه"مكتوب:عيسىقال
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كذلك.هو"نحم:الكاهنرد

العُلَىالسصاواتأمالكبرىالسماءأنالكتابفى293أصلمنظرأيضًامكتوبإنه":عيسىقال

نهاية.ولالهحدلافهو،تحويهأنتستطيعلا

".عيسىياالرسول)سليمان(قالهما"هذا:الكاهنقال

منيتأذىولاينامولايأكللافهولشىء،مجتاجلااللهأنأيضًامكتوب"إنه:عيسىقال

شىء(،.أىنقصان

".كذلك"إنه:الكاهنقال

يحيىالذىهوهو،إلأإلهولاوقت.كلفىشىء،كلفىموجودادلهأنمكتوب"إنه:عيسىقال

شاء.ماولفعلويميت

هكذا".مكتوب"إنه:القسيسقال

إيماقهووهذا،الحسابيومبهسآقالذىإيماقهوهذاإلهنا.يايارب":وقاليديهعيسىرفعئم

إلى"توبوا:وقالالشعبإلىعيسىتوجهتم،(،ذلكعكسيعتقدشخصكلضدلىيشهدالذى

فىإندائئا،اطهعليهعاهدناالذىالحهدوهوموسى،كتابفىمكتوبالكاهنقالهمافكلاقه.

الاْرنر.علىأسيرالطينمنقطعةأنابلتروننى،وبشررجلفأنا،خطاياكمتدركواأناستطاعتكم

ضعيفوأناكاية،لىتكونولسوف،بدايةلىكانتلقدآخر،إنسانكأىالموتيدركنىولسوف

".ذبابةأخلقأنأستطيعلا

أخرىمرةحقكفىأخطاْنالقدإالهى،يايارب":وقالوينوحيبكىأخذذلكالشعبسمعوعندما

بنا"(.الرحمة

وألاوأمنها،المقدسةالمدينةسلامأجلمنيصلىأنواحذا.واحدًاعيسىإلىيتوسلونوأخذوا

وأخذ-السماءنحويديهعيسىرفعذلكوعلى،الأرصزلشعوبمداشامجعلهاأقغضبهفىاقهيسمح

آمين.قائلينينتحبونالجميعوأخذ،ادلهشعبأجلومن،المدينةأجلمنيصلى

والتسعونالسادسالِإصحاح

مننعرفأننريدإنناعيسىيا"انتظر:جهورىبصوتقالصلاتهمنالكاهنانتهىوعنوما

وسلامتها".أمتناهدوعلىحفاظًاأنت

ادلهأخاف،ادلهسيتوفاقكالبثربمثرأناداوود.نسلمن.مريمبنعيسى"أنا:عيسىفاْجاب

".وجلالهمجدهسبيللْىوأمى

بإرادةهـلعلمناإلينايأقولسوف.المسيحإليناسيرسلادلهأنموسىكتابفى"جاء:الكاهنثال

الذىادلهمسيحأنتهلبالحقيقةتخبرناأنأرجوذلكوعلى،العالمعلىاقهرحمةوسينزلأقه،

ننتظر.؟،(.

http://kotob.has.it



926

يأقولسوفقبلىادلهخلقهفقد،المسيحلستولكنق،بذلكوعدادلهأنلحقيقة"إنها:عيسىقال

".بدى

ألتسىذلكوعلى،ادلهأولياءمنولىأنكأقوالكومنكلماتكمننعتقد"إننا:الكاهنأجاب

سياْقشكلأىعلىتخبرناأن،ومحبتهاللهأجلوبن،وإسرائيلجهودافىالساكنينجميعباسمإليك

".المسيح

جميعتنتظرهالذىالمسيحأنالست،حضرتهفىروحىتقفالذىالقيومالحىبادته"ةعيسىأجاب

ادلهياْخذقعندماولكنالأرضساْباركفريتكوفى:قالإذإبراهيمآباناادلهوعدوكماالأرضقبائل

قأيعتقدونالكفرةالملحدينومجعل،الملعونةالفتنةهذهأخرىمرةالشيطانسيثيرالعالمعنبعيذا

ثلاثينمنأكنرالاْرضوجهعلىيبقىلاحتىوتعاليمىكلماقتدنسسوفوبالتالى!ادلهابنأواقه

وسيأقأجلهمنالأضياءصنعالذىرسولهويرسل،العالمعلىرحمتهاقهسينزلوعندئذمؤمنا،شخفا

أياديهممنينزعولسوفوالوشْيين،الأوثانيدمروسوف،القوةإلىمستنداالجنوبمنالرسول

وخلاصهم،البث!ربنىلإنقاذاقهمنبرحمةمعهالرسولوسياْقالبشر،بنىعلىفرضوهاالقالسلطة

".وبكلماتهبهويؤمنونفيهسيعتقدونالذينهوْلاءاقهبارك

والتسعونالسابعالإصحاح

".أراهوجعلنى،ورحمتهنعمتهاقهأولاقفقد،نعليهرباطأحلأنأستأهللا"وإق

طويلا،تستمرلنالفتنةفهذهاقه،ولىياعيسىياتحزن"لا:والملكالوالىومعهالكاهنوأجاب

وأبإلهناأحديناديكأنمجرمإمبراطور"سا،فرماناليصدررومافىالشيوخمجلىإلىنكتبولسوف

إلهنا".ابن

وكل،الظلامستارينسدلالنورفىنأملعندمافنحن،بكلماتكمأرحمتموفى"لقد:عيسىقالثم

ينتشرولسوفعنى.خاطقفكركلبتقويمسيقومالذىفهو:الرسولمجىءهوويعزيقمايرضيق،

مجدهلندينهأنوهويعزيقماوهذابه،أباناإبراهيمادلهوعدماهووهذا،العالمأفحاءيعمحتىدينه

طاهرًا".مصونًاداناادلهيجعلهوسوفحدودأوزمن

؟".آضررنرسلسيأقاقهرسوليأقىأنبعد"وهل:الكاهنوسأل

الرسلمنكبيرعددسيأقولكن.تعالىادلهيبعثهمحقيقيونرسلبعدهياْق"لن:عيسىفاْجاب

مدعينإنجيلىظلفىأنفسهميخفونولسوف،إبليسيخادنهمولسوفلذلكحزينلىافى،الكاذبين

".اتهعداات

الأشرار؟"الكذبةهؤلاءمثلبإرسالاقهعدالةتسصح"وكيف:هيرودسوسأل

ذلكوعلىبه،تودىكذبةفىيعتقد،خلاصهوفىالحقالإلهفىيعتقدلامنكلإن":عيسىأجاب

http://kotob.has.it



027

وأرميا،اليشع،أيامفىحدثكا،الكاذبينويقدر.الحقيقيينالرسلمجتقردانماالعالمإنلكمأفول

".شبيههإليهينجذبظلشبيه

؟".قدومهعلامةهىوما؟المسيحعلىسيطلقوماذا":يساْلالكاهنعادثم.

فىووضعهاروحهخلقعندماكذلكادلهأسماهفقدمحمد،هوالمسيحاسم"إن:عيسىأجاب

منكبيرةوحشوذاوالحالمالجنةسأخلقأجلكفمنمحمد،ياانتظرتعالىاقهقاللقد.عليين

وعندما،ألعنهيلعنكمنوكلسأباركه،هـلصلىعليكيثنىمنوكل.إليكأهدتماولسوف.المخلوقات

وحقا،صدقاكلمتكتكونولسوف.العالمخلاصعلىيعمللى،كرسولأرسلكإنماالحالمإلىأرسلك

محمذا.المباركاسمكبى.إيمانكيهنفلنالسماءووهنتالاْرضوهنتفإذا

العالملإنقاذإليناأسرعمحمديا،رسولكإليناأرسليارب":قانلةأعواكاالج!وعرفحتعندنذ

،،.وخلاصه

والتسعونالثامنالإصحاح

وهموهيرودس.والحاكمالكهنةرنيسومعهاتنصرفالحشودأخذتحتى،قولهمنانتهىإنوما

مجلسحيثلرومايكتبأنالحاكمإلىيتوسلالكهنةكبيروأخذعقيدتهوفى،عيسىأمرفىيتجادلون

إسرانيل،إلىيميلالشيوخمجلسوكانبذلكلروماوكتبالحاكمقام.وبالفعلكلهبالأمرالشيوخ

ادله،بابنأو،الجلالةبلفظأواليهود،برسولالناصرىعيسىيلقبمنكللإعدامقرارهفاْءدر

المحتشدين،معالأكبرالقسمانمرفولماالمعبد،فىالنحاسمنلوحةعلىمحفورًاالاْمر"ذاوعلق

أنهمكما،الطريقشقةأتعبتهمقدوكان،والأطفالالنساءجانبإلىرجل!آلافنهسةحوالىبقى

نأنسواوقد،عيسىرؤيةفىرغبتهمفرطمن،الأخيريناليومينفىخبزاحتىأوطحائايتناولوالم

المرتحلين.معيرتحلواأنيستطيعوالموهكذاالأخضر،الحشبياْكلونوراحوازادامعهمينروا

يموتوالاحقلهمخبزعلىسنحثر"وأين:لفيليبوقالعليهمأشفقبذلكعيسىعلمولما

جوغا؟"

يشبعوا".بأنناهيكليذوقوه،خبزلشراءالذهبمنقطحةفائتاتكفىلامعلميا":فيليبفأجاب

ذلكيكفيهمولنلكبيرعددهمإنوسمكتان.أرغفةنهسةمعهطفلمعلميا"هنا:أندراوسوقال

."أبذا

كل،مجموعاتفىالحشانشعلىفجلست"،الأرضعلىتجلسالجموع!أجحل:عيسىفأجاب

".ادله"بسم:عيسىقالثم.والخمسينالأربعينبينتتراوحمجموعة

الجموععلىيوزعوئهراحواالذينلتلاميذهوأعطاهالخبزوقطعدتهيصلىوأخذالخبزيديهبينوأخذ

منم".تبقىما!اجمعوا:عيسىقالثمشبع.حقفردكلفاْكلبالسمكتينهفعلكذلك
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عينيهعلىيدهمنهمكلووضعقفة،عشرةاثنتىملاْتحتىالخبزكسراتمجمعونالتلاميذوراح

ذلكوبعد،الكبرىالمعجزةالذهعجبفىساعةلمدةجميعًاوبقوا"،حلمفىأميقظةفىأنا"هل:وقال

نأرففواوسبعوناثنانبقىولكن.بالانصرافالجميعوأمرففله،تعالىللهشاكرًاعيسىصلى

له.تلاميذواختارهمإيمانهمصدقمنعيسمفتأكد،يفارقوه

والتسعونالتاسعالِإصحاح

والسبعينالاثنينعلىونادىالاْردن،نهرقربتيروعندالصحراءفىقفرمكانإلىعيسىانسحب

فىشاهدنا"لقد:وقالتنهدثم،أمامهبالجلوسوأمرهمصخرةعلىهووجلستلميذا،دثروالاثنى

والحق،تعالىادلهخشيةيخفققلبىيزاللابسببهشروإنهإسرانيل،وفىصهودافىكبيراشرااليومهذا

مجبعندماتعلمونوأنتم،حبيبهالمحبيحبكاإسراثيلمجبوهودينهعلىمجافظاقهإنلكم،أقول

سبيلها،فىخصهيقتلقدأنهحتىقلبهفىيضطرمالغضبفإن،غيرهتحببل،تحبهلاسيدةالقلب

هذهمجعلأنادلهاستطاعةوفى،ادلهتنسىتجعلهادنيويةأشياءتحبإسرانيلإنلكم،أقولوإق

حدثذلكومع،المقدسوالمعبدالكهنةمثلالأرضعلىهناادلهعندأعزشىءكانوماعدئا.الأشياء

العالم،فىيضارككلهمعبدبألاويتباهىبالمعبد،يتفاخروراحربه،الإنسانئسىعندما،النبىأرمياأيامفى

المدينةعلىيستولىأنوأمرهبجيشزودهالذىبابلملكنبختنصريدعلىعليهمغضبهادلهأنزلأن

الكفرةفراحيمسوها،أنيخافونادلهأنبياءكانمقدساتمنبهوماالمعبدذلكفىبماومحرقهاالمقدسة

بأقدامهم.يدوسونها

)إبراهيم(قلبفىالشريرالحبهذاادلهيقتلوحتىيجب،مماأكنزإسماعيلبنهإبراهيمأحبرقد

تطاوعه.لمالسكينولكنذلكيفعلأنوشكعلىوكان،ابنهيذبحأنأمر.

رأسه،شعرمنأبوهيعلقهوأن،أبيهعلىالولديثورأنادلهفأمرشديذاحئاأبشالومداوودوأحب

بهلشنقونهحبلامنهوجعلواوقتلوهفنزعوهبشعرهيعجبأبثمالومكانلقد،نحيفادهّمنلحكموإنه

الذىللثيطان.ادلهأسلمهعندماالثلاثةوبناتهالأربعةأولادهيحبأنأوشكفقدأيوبأما،قتلهبعد

الديدانوكانت،سنواتسبعمعهدامخطيربمرضابتلاهبلواحد،يومفىثروتهومنأولادهمنحرمه

.جلدهقروحمنتخرج

يعقوبأولاديخدعوأنيباعأنادلهفأمر،إخوتهمنأكثريوسفأحبفقدأبونا،يعقوبأما

عليه.حدادفىسنينع!ث!رفمكث،ابنهافترسذئبًاأناعتقدحق،أباهم

المائةالإصحاح

نأعليكميجبوبالتالىعلىةكضبقدربىيكونأنإخوقياأخافإق،الحىالإله!وبحق

حتىالحقيقةالمونفولوالإسرانيل،عشرالاثنىالأسباطوتبشروا،وإسرائيليهوداعبرتذهبوا
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".بهميغررأويخدعوالا

بعد)عيسى(قالثملنا".تقولماكلنفعل"ولسوف:يبكونوهمخشوعفىالتلاميذفأجاب

ابتداءمراتثلاثوالمغفرةالصفحونسألهمراتثلاثالصلاةونؤدىونصومأيامثلاثة"فلنصل:ذلك

ثلاثالخطاياكلتفوقإسرائيلفخطيئةتحالى.لتهالصلاةفىنبدأ.النجميبزغوعنساالمساء،هذامن

،.مرات

،(.تقولما"وليكنالتلاميذ:فأجاب

لهم:وقالوحوارييهتلاميذهعيسىئادى،الرابعاليومفجروجاءالثالثاليومانتهىوعندما

وكوداالسامرةمناطقإلىبقيتكمفلتذهبأنتمأماويوصنا،برنابا.ياأنتماتلازماقأن"يكفى

توطنةالثجرةقربوضعتقدفالبلطةوكفارتهم،توبتهموتطلبونالناسوتب!ثرونهـاسراثيل.

بهيععلىالسلطةأعطافىقدقدرتهجلتفاقه.المرضىأجلمنتصلؤاأنتنسوالاثملقطعها.

+.الأمراض

فكيفتكونوكيفالتوبةعنتلاميذكأحدهمساْلماإذامحلم"ياالإنجيلهذاكاتبقالثم

أ،.مجييون

يدهيستخدمأمليراها،بحينالوراءإلىيلتفتفهل،نقودهحافظةرجلفقدما"إذا:عيسىقال

وماروصهكلهـس!تخدمجسدهبكلالوراءإلى،يلتفتفإنهكلا،بالطبععنماليسألولسافهليلتمطها.

حقا.هذاأليس،نق!دهحافظةعنبحثاقوةمنأوق

".الحق"إنه:الإنجيلهذاكاتب-فأجاب

المائةبعدالواحدالإصحاح

الإنسانحواسمنحاسةفكلوتعارضها،المثريرةالحياةعكسهىالتوبةإنعيسىقالثم

نأيجبوالحبورالفرحمنفبدلاالخطيثة،منالإنسانيقتربعندماعليهكانتماعكسإلىتنقلب

نأمنوبدلايموم.أنيجبوالطربالمرحمنوبدلايبكىأنمجبالضحكمنوبدلاهـمحزن.يتاْص

الشهوةمنوبدلا.ويحملينشطأنمجبوالاستكانةالراحةمنوبدلاويتيقظ،يصحوأنْمجبينام

نأيجبالمالوبهعوالجشعالبخلمنوبدلا،يصلىأنيجبالفضولمنوبدلا،العفةيلزمأنمجب

وشزكى.بتصلق

،نصومأنأونبكىأنأونحزنأنلنايتأقكيفسألواماإذا"ولكن،الإنجيلهذاكاتبفاْجاب

لمإذاالتوبةومامجيبون،فكيف.ونتصدقنصلىأنأو،والطهارةالعفةئلتزمأنأوونجتهد،ننمثطأنأو

معناها(،.يعرفونيكونوا

الله،مرضاةذلكففى،وافيةإجاباتأجيبأنلاْودوإقبرنابايابسؤالكأنحم:عيسىفأجاب

للجميع.هوإنمالأحدكمأقولهوماعام!بثمكلالتوبةعناليومإليكمأتحدثفإقثمومن
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ولاموضحهاغيرفىتوبتهكانتوإلاقه.خالصةمحبةالإنسانياْتيهعملهىالتوبةأناعلموا

أزلناماإذاوأنناأساشا،بناءلكلأنحقيقئاأليىوالتثبيهات.بالأمثلةسأصدنكموإقلها،أساس

البناء"؟.سقطالاْساسهذا

".صقيقى!هذاالتلاميذ:فاْجاب

خطينةاقىمااذاوالإنسانلنا،خلاصلااقهفبدوناطه،هوخلاصناأساس"إن:عيسىفقال

عبيدكم،إليكمأساءماإذالىقولوا،الأساسمننبدأأنمجبوبالتالىقه.الإخلاصأوالأساسفقد

فهل،كالعادةمكافأحميتلقوالملاْكمحزنواإنما.إليكمإساءكمبسببيتاْثرواأومجزنوالمأنهموأثركتم

عنيرتدونالذينهؤلاءمعالشءنفسيفعلاقهإنلكمأقولوإقلا،بالطبع؟..عنهمعافونأنتم

لأنهالحزنكلفيحزنطيب،هومالكلالأشرالحدروهوالث!يطانأما،الجنةيفقدونلأنممتوبتهمم

لماذا؟.أتعرفون،الرحمةمجدولنالنار،وكسبالجنةفقد

".خالقهوهويكرهههوبلتحالى،اقهمجبلالأنه

المائةبعدالثاقالإصحاح

حزنفيهيرغبمافقدفإذا،طبيعتهعليهتمليهالذىالمسلكيسلكحىكلإنلكم.أقول"الهئ

يعاقبأنفىأكيدةرغبةيرغبنجدهنصوخا،توبةيتوبالذىفالمخطىذلكوعلىفقد،ماعلى

نأاللهمنيلتسىأنيجرؤلاعلىماإذافهو،خالقهأوامرمعيتعارضعملاأقأوأخطألأنه.نفسه

وجههعلىينكفىفهوبًا،مضطرصثتتًاعقلهوتجدالنار،إلىيرسلهألأأوعنه.يحفوأنأو.الجنةيدخله

يمبدكأنمجبالذىالوقتفىسبببدونإليكيسىءالذىالمذنبالعالمياربفلترصم.يصلىوهو

فىالشياطيني!ثستلاحق،عدوكالشيطانبيدلابيدكمنهتقتصأنيطابهوإذونحدمك

يستحقهمايعدلشديذاعذائابهتنزلولنرحيملأنك،الحالمينياربتشاءكماوعذبعاقبهنحلوقاتك،

فحلته.على

إذافعلتهوبينبينهانسبةلاأوسعادلهرحمةمجد،والتوبةالمغفرةيطلبالذىالخطيثةوعاحب

بالضحكقابلهاإذاناهيك-شنيعةفعلةوهىالمعبد-حرمةانتهكماإذاوالمخطىبعدالتكمتوسل

.الدموععالمحقبكلالعالمهذاداوودأبوناسمىفقدغروولاالمخطىيأتيهماأسوأوهذا

رجلصاحبهوبالممادفة،يملكماكلعلىسيدًاونصبهابئاعبيدهأحدمناتخذملكهناككانلقد

الملكوحرمهيحتقرونهالجميعوراح،البؤسعليهحطحتىشديدًا،كرئاالملككرههحتىخدعهشرير

؟(،فيهيفرحوقتعليهسيأق!الرجلهذامثلأنتظنونفهل،يومىأجرمنماكسبهكلمن

يرزأبمايفرحكانفقد،بقتلهلأمرشىءكلعرفالملكأنفلو،لاتأكيد"بكلالتلاميذ:أجاب

الملك.به

ادلهاختارلقد،الإنسانيالبؤس،أبدىعذابفىفهو،العالملهذاتئاولقوليبكىعيسىوأخذ
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فاْغضبت،الشيطانلكوسوسقد،البائسالتعسالإنسانأيهاولكنك،بالجنةوحباهلهابنًاالإنسان

تشقى،أنبعدإلاشيئا،تجنىلاحتىالدنسةالاْرضإلىخهبطأنعليكوكتب،الجنةمنفحرمكادله

منأنذلكمنوالاْنكىيضحكحولكمنالعالمخطايا،مناقترفتهمابسببخيركلمنوتحرم

يامنالأبدىبالموتعليكاللهسيحكمقلتك!اتكونولسوفخطايا،الناسأكزهوأكزيضحك

وخطاياك".الشريرةلأفعالكتبكأوتحزنولملخطاياك..وفرحتضحكتثمأخطاْت

المائةبعدالثالثالِإصحاح

الانسانأيها،الموتعلىأشرفالذىابنهعلىالوالديبكىكماالمخطىيبكىأنالواجبمن

ادلهرحمةمنحرمتالتىالروحعلىتبكىلاولكنكالزوح،فارقتهجسدعلىتبكىإنكالاْحمق

خاطئة.عاصيةكونهابسبب

فقدمايستردأنتحطيئا،وتحطمتعاصفةقسفينتهفقدالذىالبحاريستطيعهلا/قولوا

يزرفها؟.التىبدموعه

شىءعلىبكانهفىالإنسانإنالحقلكمأقووإئنى،وحسرةمرارةفىالدمعيذرفإنهتأكيدبكل

أجلمنأو،ادلهعندمنبهحللبؤسأو،أتاهلشرأوله،معصيةعلىبكىإذاإلاحطيئةيقترف

يهدفورانهاومنالشيطانفأصلهاالمعميةأمادته،أمرهويسلميفرحأنالإنسانعلىومجب،خلاصة

نأتدركواأنتستطيعونتأكيدبكلوأنتمأسفأوبندميشعرلاذلكمعوالإنسانالإنسانلعنةإلى

".فاندةأوربخايميبفلاالخاسر.هوالإنسان

فقلبهالبكاءعلىالقدرةيملكلارجليفعلهأنيستطيعالذىوما،المعلمأيها":بارثولوماوسوقال

وبحقيبكى،الدمعيذرفمنكلليسبارثولومارس،يااعلم"قائلًا:عيسىفرد،النواحمنمجفل

شخصألفمنأكزيبكونهمذلكومع،واحدةدمعةأعينهممنتسقطلمرجالهناكالحىالإله

والأسف.بالأسىشعورهبسببالدنيويةمشاعرهمنيخففالعاصىبكاءإندصغا،يذرفون

منالروحتحفظالتوبةفإن،العفنيصيبهأنمنعلفىيوضعماكلتحفظالشسىأشعةأنوكما

الدمعمنالمزيدلسال،بتهتوعلىكعلامةالمدرارالدمعالحقيقىالتائبتعالىاقهوهبماوإذاالمعمية

يرغبالقالصغيرةالدمعةهذهفىتفقخطيئتهفإنوبالتالىالبحور،منبحرلملءدموعهتكفىصتى

الذينهؤلاءأنعلىالنار،فيهتتأججالذىالأتونفىالماءقطرةتفنىكاينرفها،أنفىشديدةرغبة

حمله.قلكلماخطاهيسرعالذىبالجواديكونونماأضبهللبكاءداثمااستحدادعلىهم

المائةبعدالرابعالِإصحاح

هذهعلىكانومنالفياضةوالدموعالداخلىالشعوريملكمنالرجالمنهناكإن"والحق

".دموعهمنأكزهوالذىبحزنهتعالىادلهأخذبكىماإذاأرميا،مثلفهوالشاكلة
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؟".الخطينةغيرعلىالبكاءمنيستفيدألاللإنسانيتاْقوكيف:معلم"يايوحنا:فقال

مرةمنكأخذهاثملهبهلتحتفظوشاخاأوعباءةهيرودسأعطاكما"إذا:عيسىفأجاب

البكاء؟"إلىيدعوكسبئاترىفهل.أخرى

"لا".يوحنا:فاْجاب

لمأوإذالهليسشينافقدماإذايبكىأنفىضعيفولوحقأىللإنسانهل"والآن:عيسىوقال

حقمنأليىذلكوعلىاقه.يدفمنإنسانيتلقاهشىءكلبأنعلما،يبغيهالذىالشىءعلىحمل

؟.يملكفيمامثينتهوفقيتصرفأنتعالىاقه

تبكىأنلكمجقذلكأجلومن،عندكمنهىمعميةمنتقترفهماإن:الاْحمقالإنسانأيهايا

آخر".أمرلأىوليسندئا

نإتقولالآنأنتوهاالبشر،لايشبهادلهبأنيهوداأماماعترفتلقدمعلميا:متىالحوارىوقال

".والإنسانبينهالتشابهمننوعفهناك،يدانللربكانفإذاذلك،وعلىالربيدمنيتلقىالإئسان

فعلى،الكلماتمعافىتعرفونلالأنكم،مثلكوكثيرونمتئياضلالفى"إنك:عيسىقال

وسيلةفالكلمات،معانمنالكلماتتحويهمايأخذبل،للكلماتالسطحىالمعنىيأخذألاالإنسان

عاحسيناءجبلفوقموسىمعتكلمعندماادلهأنتعلمونألا،والإنساناقهبينالمشاعرلترجمة

علىادلهقالثم،صرعىنخرلاحقإلينايتحدثربكتجعلولاياموسى،أنتإليناتحدثأنآباؤنا

ادلهسبلبعدتالاْرض،عنالسماواتبعدتوكماقال؟المعنىنفسهوأليس،النبىأشعياءلسان

.الإنسانفيهيفكرعابعيداللهفيهيفكروما.الناسسبلعن

انمائةبعدالخامسالإصحاح

أتقدمأنالضرورىمنيكونقدولكنله،حدلاادلهإن،ادلهأصفأنفكرتماإذاأرتجف"إق

شاسعةمسافةالاْخرىعنتبعدواحدةكلوأن،سماواتتسعهناكإنلكمأقولإق،باقتراحإليكم

ذلكوعلىسط،نهسمانةمسيرةبنحوتقدرمسافةوهى.والأرضالأولىالسماءبينالمسافةمنأكبر

الأرضأنلكمأقولإقسنة،ونهسمانةآلافأربعةمسيرةالعلياالسماءعنتبعدالأرضفإن

عنتزيدلا،الثانيةللسماءبالنسبةالأولىوالسماء،إبرةسنمنأكثرليستالاْولىللسماءبالنسبة

إليهمضافًاالأرضحجمأنعلىتليها،مماحجماوأحقرأصغرسماًفكلالنمطهذاوعلىإبرةرأس

هذاقياسيمكنوهل،بالجنةقورنإذاصغيرةرملحبةأوإبرةرأسعلىيزيدالسماواتمافى

؟.العظيمالاتساع

تأكيد".بكلنعلملا:قائلينتلاميذهفرد

رملحبةإلاهوماكلهالكونأنحضرتهفىروحىتقفالذىالهىالإله"بحئ:عيسىفقال

الرمالهذهكلمنوأكبرأعظمادلهإنذلك،كلمنأعظمتعالىادهّإنبل.العظيمللخالقبالنسبة
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بينهشبههناكفهل،وتعالىسبحانهاللهفىولثتفكروا،وجنةسماواتمنفيهبماالكونلتصلاْاللازمة

وإق.الأرضهذهعلىيقفاد!هوجعله،الطينمنصغيرةقطعةمنأقىالذىالمخلوقهذاوالإنسان

".الأبديةالحياةأردتمماإذامعانيهافىفكروابلعلاتها،علىكلماقفىتفكرواأنأحذركم

حواسإن":ادلهوعفهفىالنبىأشعياءقالكماأو،يعلمالذىهووحدهادله"التلاميذ:وأجاب

".بهتحيطلاالإنسان

الماءنقطةمنالبحرنمرككما،اللهسندركالجنةفىكناماإذاأننالحقيقة"إكا:عيسىفاْجاب

".المالح

أجلمنيبكىأنبالإنسانيجدرإنهلكمأقولفإق،الخطيئةعنمحكمالحديثإلىعدتلىاذا

الأفراحعلىيتكالبالذىوهويبكىكيفولكنربه،ينسىالعاصىالإنسانلاْنوحدها،الخطيئة

نأوعليكم.الثلجمنالنارانبثقتلؤحتىيبكىأنعليهنحم،ويطربيمرحالذىوهو،والمآدب

ادلهلأن،ومشاعركمحواسكمعلىالسلطةلكمتكونأنأردتمماإذاصيامإلىوالطربالفرحتحولوا

وخالقنا".ربناهو

أحاسيسنا".تفوقوآحاسيسمشاعردتهأنذلك"معقثاديوسوقال

للإنسانهللىقلالشىءذاكأوهذالهادلهأنالقولإلىتعودأنت"ها:عيسىفأجاب

؟".حواسأوأحاسيس

".نحم":التلاميذفرد

؟".حواسبهوليسبالحياةينبضرجلهناك"هل:عيسىقال

"لا".التلاميذ:فاْجاب

قطعتالذىالأبكمالأصمالاْعمىالرجلبالوماأنفسكمتخدعونأنتم"ها:عيسىقال

؟".أحاسيسلههلإغمائهفىالإنسانيكونكيفثم؟حواسلههل.أوصاله

،والحواس،وحالر:أشياءثلاثةعلىيقومالإئسانأناعلموا":لهمعيسىوقالالتلاميذ.اضطرب

تعرفونلاولكنكم،سمحتمكماوالجسدالروحادلهخلقلقدالآخر.عنمستقلمنهاوكلوالجسد،

".الحواسخلقكيفاللهبمشيثةغدالكمأحكىولسوف.الحواسخلقكيف

منافردكلوكان،الناسخلاصنإلىويدعووي!ثكرهادلهيدعوأخذحتىقولتعيسىقالإنوما

"آمين".قائلايقولماعلىيثنى

المائةبعدالسادسالإصحاح

ا!ه،)وبحقعيسىقالثممنهتلاميذهواقتربنخلةتحتجلسالفجر،صلاةمنعيسىفرغولما

ترتبطالروحكائتولما،الحياةهذهفىخدعواقدكتيرونهناك،حضرتهفىروحىتقفالذىالحى
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ولكنشكلاينفصلانقدوأنهماواحد،شىءوالحسالروحأنيوْكدونالناسمنكثيرراح،بالحس

والحق،المتطورةالناميةالروحأوالذكيةالروحأوالحساسةبالروحالروحويسموقواحد،جوهرحما

ذكيةروحهناكهلياللحمقىبها.نعيشأوبهانفكرالغتلكسواءواحدةالروحإنلكم،أقول

فهو،عليهمغمىشخصامثلاخذ،أحاسيسبدونحياةتوجدقدولكنتأكيد،بكللافيهاأحياةلا

".موجودةروحهأنأىحىولكنهيحسولاي!ثعرلا

".الحياةقيدعلىليسفهوبالحياةوأحاسيسهشعور.المرءفقدماإذاالمعلم"أيهاةثاداوسأجاب

والروحالجسد،فارقتالروحماإذاالهياةيفقدفالإنسانبمحيحليس"هذا:عيسىأجاب

وأحزنأوشبديد،خوفنتيجةالمرءعنيذهبفقدالحسأما،بمعجزةإلاأبداالجسدإليتحودلا

،للإنسانومتحةلذةوالأحاسيسالمشاعرخلققدوتعالىسبحانهوالله،بروحهحلشديدغئمأوأسى

الحبعلىتعيشالروحفإن.ومشربمأكلمنالمادىالطعامعلىالجسديعيثىوكمايحيشوتما

الروحعلىيثورلاْنهالخطيئةبسببالجنةنعمةمنحرموقدالحسنجدوهكذا،والعلموالمعرفة

الذينلمؤلاءبالنسبةخاصةالروحيةبالمتحةالروحنغذىأنالضرورىمنكانذلكوعلىومحاندها،

خلقالذىاقهإنلكم،أقولالحق؟أعغماتفهمونهل،الجسديةاللذةعلىيحيشواأنيريدون

ادلهإنقيلفقدوالئلج،البردمنجحيمفىيتلظىوأنالنار،مآلهيكونبأنحكمقدوالشعورالهس

يده،صنعمنوأكمااطَهعبداأنمااعترفاغذائهمامنوالحسالثعورحرمعندما-وتعالىسبحانه

؟".ادلهيعرفونلاالذينهؤلاءفىالحسوظيفةهىمالىقولراوالآن

تمتمونالذينولكن،يعرفونهالذينهؤلاءفىالحسوظيفةنفسهى،فيهمالحسوظيفةأنشكلا

ادلهيكرههموهكذا،اد!هشريعةأوبالعقلمبالينغيرمتعتهموراءيسيرون،الجسديةبأصاسيسهم

صالحا.يعملونفلا

المائةبعدالسابعالِإصحاح

المرءمثلاخذاقترافها،علىبالندمن!ثعرأنبمجرد،الخطيئةضدنستخدمهسلاحأولهو!الصوم

إذاالطعاممنالنوعهذاينسىأنعليه،حتفهأومرضهإلىسيؤدىأنهيعتقدطعامايرىالذى

إذاوبالتالى،المرضيدرأفهوعنهأعرضإذاأما.إياهتناولهبسببوأسىبحزنشعروإلاأكلهما

خالقه،ادلهيحصجعلتهالقهىاللذةأنفرضناماإذايفعلهأنالخطينةمقترفعلىمجبماساْلتم

واتباعهفعل،مافحللأنهوالأسىبالندميثعرأنهىالإجابةالعالمهذافىوأحاسيسهمشاعرهفاتبع

كانولما.الآبدينأبدجهنمعلىمجللاْنويؤهله،الحياةومنخالقهادلهمنمجرمهالمتحةطريق

حتىالصيامعليهوجبفيه.يعيشالذىالحالمبطيباتالتمتعإلىحياتهفىمجتاجبطبيعتهالإنسان

تتغلبسوفالثهوة-أنرأىماوإذاحقاخالقههوادلهأنويعرف،والمتعةالرغبةنفسهفىيخمد

الجنةطيباتوبين،وحرمانوشقاءعذابمنجهنمفىمابينيزنأقفعليه،الصومفىإرادتهعلى
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بالسكينةالإنسانيشعروهكذاكلها.الحياةمتعمنبكثيرلأعظمالفردوسنحيممنفحبةونعيمها،

القليلفىلنفسهالعنانيطلقأنومنالكثيرينالحقبالقليليرضىأنالاْفضلفمنوالطمأئينة،

.والندمالعذابماَلهويكونالكثيرمنفيحرم

يريدإنماالغنىفهذاصحيحا،صوماتصومواحقالولانميقيمالذىالغنىتذكرواأنعليكميجب

عطشه،تروىماءقطرةمنالآخرةفىمحرومهوحينفىيوم،إثريومابملذاتهاالحياةهذهفىينعمأن

أنهإلاالدنيا،هذهفىالميشفتاتمنيتناولهكانبماوالقناعةبالرضاشعرقداليعازركانوإذا

الجنة.فىالرحمننعممنبحبوحةفىالآخرةفىسيعيش

للتائببالنسبةخاصةصالحعملكليبطلأنمجاولفالشيطانمجذر،أنالتائبعلىمجبولكن

عدوإلىتحولمطيعاعبدايكونأنمنفبدلا،عليهومنمردثائرللشيطانبالنسبةفالتائبغيه،عن

فإذا،بالمرضلهوسوستهفىمحتجاالصومعنالطرقبكافةيمنعهأنالشيطانيحاولسوفوهنامتمرد.

فرحا،عاشذلكفىنجحفإذا،المرضدرجةإلىالصومفىيمعنأنعلىيحفهسوفذلكفىفثل

ياْقىولكنهياْكللافهو،مثلهيكونحتىالجسدىالطعامعنيصومأنأخرىمرةلهوسوسوإلا

.الدوامعلىالخطينة

هؤلاءمحتقرابالكبرياءالروحوتملاْالطعاممنالجسدتحرمأنالمستحبمنليسالحىالإلهوبحق

الحميةطعاممنيتناولهبماالمريضيتفاخرهللىقل،منهمأفضلأنكمعتقدايصومونلاالذين

)رجيم(خاصطعامعلىيعيشونالذينالأصحاءإلىينسبوهل؟عليهطبيبهفرضهالذى()الرجيم

؟الجنون

التغذيةمننوعاتباعإلىاضطرواالذينالمرضىنحوبالأسىيشعرسوفولكنهتاْكيد.بكللا

حقهمنولكن!يصوملامنيحتقرأنأو،بصومهيتفاخرأنالتانبحقمنليسأنهلكمأقولوإق

نأيصومعندمابالتائبمجدرولا،الصيامكفارةعليهأوجبتخطيئةأقىلأنهوالحزنبالاْسىيشعرأن

الأطعمةاشهىيقدمرجلاأننتصورهل.والآن،المأكولاتبأبسطفليكتف،الطعامملذاتعلىينظر

الرفس؟منيكزلفرسأو،العضمنيكزلكلب

".الصومشأنفىهذاولكفىالعكس،علىالأمربللاتاْكيدبكل

المائةبعدالثامنالإصحاح

ينالونوم،البدنمنينالنوم،النوممننوعانهناكالسهر،بشاْنلكمأقوللمااسمعوا"اسمعوا.-

نامتماإذافالروح،تناممجعلهافلاالروحالبدنيتابعأنعلىتحرصأنمجبذلكومع،الروحمن

وحتىبحجر،يسيروهواصطدمرجلهناك)كان:المثلهذافىرأيكملىقولوا.للغايةفظيعخطاْوقع

1(.طبيعيةحالةفىالرجلهذاهل،برأسهضربهيتفادى

".معتوهالعقلنحتلهوبللبانس،"إنهالتلاميذ:أجاب
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معتوهبروحهوينامببدنهيسهرمنإنلكم،أقولالحق؟سؤالىعلىأجبتم"هل:عيسىقال

مثلورجلعلاجًا،وأعصىمنهاأخطرهىبل،البدنيةالبلاهةمنلأكبرالروحيةالبلاهةفإن،مجنون

لاْنه،بؤسهمدىيدركلاقدالوقتنفسوفى،للحياةغذاءوالنومبدنيُّا،يناملابأنهيتفاخرقدهذا

مجبحينفىبقفائه،تأبهولاادكَتنسىأنل!معناهالروحفنوم،الحياةقمةهىفالروح،ينامبروحه

فىلأنها،وتعالىسبحانهتشكرهوأنوقت،كلوفىشىءكلوفىمكانكلفىاللهترعىأنالروحعلى

"أيتهاالملانكةكلماتمسامعهافىوتتردد،وتعالىسبحانهالرحمنبخشيةملينةلحظةوكلوقتكل

بخدمةأبدًاداثئاتلتزمفالروحمحاسبتكمفىيرغبخالقكمإن.الحسابيوماليومأقبلواالمخلوقات

وعبادته.اقه

ضوءفىأمالنجومضوءفىالأشياءترونهل،الوضوحمنالمزيدأردتمماإذالىقولوا

؟".الشمس

حينفى،المجاورةالجبالنرىلاالنجومضوءفىفنحنالنثسى،ضوءفىنراها":أندراوسأجابْ

تملكناالنجومضوءفىبالليلعسسناماإذاونحنالمثسس،ضوءفىالرملحباتمنحبةأصغرنرى

".وسلامطمأنينةفىنسيرالشسسضوءفىسرناإذاأما،الخوف

المائةبعدالتاسعالِإصحاح

وأتتباهوافلااقهعدالةضوءفىبأرواحكمتسهرواأنعليكمإنلكمأقول"إق:عيسىأجاب

لاولكنكمالإمكانبقدرالبدننومتتجنبواأنتمافاالحقمنإن،الساهرةهىأبدانكمبأنتتفاخروا

بالتفكيرمثقلالعقلأنحينقىبالطعاممثقلانوالبدنفالمثاعر،مستحيلفهوتمائاتجنبهتستطيعون

التفكيريتجنبكما،المشاقمنالكثيرالجسدليتجنبقليلافلينميرقدأنشخصأرادإذاذلكوعلى

ونومالحسابويومخالقكتنسىأنالنرعمنليسولكن،الليلقالطعاموكثرةالمشاغلفىالكثير

".ذلكمنغفلةفىيغلكالروح

مستحيلًا.لنايبدوهذابالطبعدائمااللهنتذكرأننستطيعكيف.محلميا:الانجيلهذاكاتبفرد

لاالانسانإنبرنابايااسمعبالِإنسان،مجلالذىالأكبرالبؤسهو"هذا:قالئمعيسىتنهد

نأومجب،مقدسأمرالبشرخلاصولكن،ذاكرتهفىدائئا،خالقهادلهمجعلأنالعالمهذافىيستطيع

نأيستطيعوالنوبالتالى،الناسنفوسفىالجلالةنورمنبصيصفهناكالبشر،ذاكرةفىاللهيكون

بعضًابعضهممحادثةاعتادواوكيفالمحاجر،فىيعملونالذينهؤلاءرأيتهللىقلولكن،ادلهينسوا

افعلإاأيديهميصيبونلاذلكومعالحديد..،إلىينظرواأندونالحجربونيضروكيف،يعملونوهم

نأتستطيعالمياهأنكما،النسيانبؤستتجنبأنأردتماإذاطاهرةرغبتكفلتكن،يفعلونمامثل

..طويلةولمدةنقطةعليهانزلتلوعلابةالحجارةأشدتفتت

الشقاء؟هذاعلىتتغلبلملماذاتعلمهل
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منأميرأهداكإذافمثلا.خطيئةالغفلةإنلكأقولوإق،خطيئةذلكفىأنتدركوالملأنكم

؟.لهظهركوتديرعينيكتغمضأنرجلياتستطيمفهل،هديةالأمراء

سبحانهاقهمنوالرحمةالمداياوقتكلوفىدائمايتلقىفالإنسان،ربهمحقفىالناس!قهكذا

وتعالى.

المائةبعدالعاشرالإصحاح

؟"وآلائهكنحمهأبذادائئااللهعليكمينحمهللى.قولوايروالآن

كلإنلكمأقولالحقبه.تعيشونالذىالواءفتتنف!مونفيكمينفخالذىفهوتاْكيدبكلنحم.

.ياربالشكرلكقائلينقلوبكممناللهت!ئكرواأنمجبفيهاتتنفسونمرة

".البركةهذ.لننالالطريقعلمنا،معلمياالحقلحينتقولهما"إنيوحنا:تالوهنا

اقهشكرإذاإلاالهالةهذهإلىيصلأنيستطيعلنالإنسانإنلكم.أقولالحق":عيسىفاْجاب

إذالىقولواله.اقهيعطيهحتىطيبهوماكلينالأنالإنسانيتمنىأنأيضالحقيقةوإنهاربنا.

إنكملكمأقولوإفىلا.بالطبع؟بنظركمعنهتشيحونمااللحممنتختارونهلماثدة.إلىجلستم

غمضةبينأوبرهةفىيستطيعاقهفإنصالحينتكونواأنأردتمإذافاْنتمفيه،ترغبونلاماتنالوالن

.تريدونما،تسألوهوأنتطلبوهأنيريداقهولكن،صالحينمجملكمأنوانتباهتهاعين

سهامهممنكثيرتضيعيرمونعندماأنهمفىشكلا؟الرمايةعلىيتمرنونالذينهؤلاءرأيتمهل

هدفه.منهاسهميصيبأنياْملونولكغ،سهامهمتضيعأنفىيرغبونلابأنهمعلمًا"هباة

فادتهتتأسفون.نسيتموهوإذا،ذاكرتكمفىادلهيكونأنفىترغبرنمنيابالمثلافعلواوالآن

لكم.شرحتكماتطلبونمايعطيكمبفضله

التقوىضاعتفإذاالاَخر،معمتحدمنهماكلواحد،أمرالروحيةوالثفافيةالميامأناعلموا

()الصلاةادلهوذكرالميامفإنوعليهصومهوضاعربهنسىخطينةالإنسانأقماوإذا،صيامكضاع

الصلاةمعوالمومالخطينة،يأقأنصانم،وهوالإنسانحقمنفليسالبشر،لجميعبللنا،ضروريان

والحواملوالنساءوالمسنون،المرضىفهناكشخص،لكلبالنسبةوقتكلفىلايتيسرانقد

نأيستطمعوبالتالىثيابمنيناسهمايرتدىفردفكلالضعفاء،منوغيرضموالأطفالوالناقهون

ليساوالصلاةالصيامفإن،الثلاثينسنفىلرجللايصلحالطفللباسأنوكمالاء،كما؟لصوم

".الكيفيةبنفسشخصكلعلىبموجيين
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المائةبعدعشرائحادىالإصحاح

أو،نلتسهررنحعلكمأنوسحهفىماكلفسيبذلالشيطانتحذرواأنمجب"ولكن:عيسىقال

كلماته.إلىوتستمعوالذكرهالصلاةتقيمواأنهىاقهوصيةبأقعلما،تنامونثمالليل

؟".دونكماللحمهووأكلالحظملكمصديققدمماإذابسعادةتشعرونهللىقولوا

هوبللنا،عديقايحتبرلاالعظملناويتركاللحميأكلفالذى،سيدىيا!لا:بطرسأجاب

منا".يسخر

منأكزالسهرفىيمعنفردفكل،فصدقتبطرسياأجدتإنك"الحق:وقالعيسىفتنهد

لكلماتهيستمعأنأويصلىأنالواجبمنكانحينعلىهللنومطلئارأسهتثقلأوينام.اللازم

منوأكز،للخطيثةمقترفامذنئايمبحوبالتالىبخالقهيسخرإنماهذامثلوشخصن،وتعالىسبحانه

شاء.وكيفشاءمقيسحدهفيمافيصرفه.الربعبادةفىيقضيهأنمجبالذىللوقتمضيغايحتبرذلك

يتغيرلمالنبيذبأنعلماليشربوهلاْعدائهوأعطاهاالنبيذأفخربهبقدحأقشخصًاأنولنفرضن

هذاالرجلهذاقدموإذاعكارةإلىوتحولالنبيذتبدلماإذاولكنمذاقهبأحلىمحتفظًاواستمو

كانماهـاذاذلككلعلمإذاخادمهحيالالسيديفعلأنيظنونماذالىقولوا،بهليشرلسيد.النب!

فكروا،العالمشريعةوفقمحقوهوغضنبه.فىيقتلهوقدمبرحًا،ضربًابهسيضرشكلاأأمامهالخادم

،الصلاةفىوأقلهاوأردأها،التجارةفىالأوقاتأفضليمرفبرجلوتحالىسبحانهاقهيفحلماذاالآن

ال!نرلحة.ودراسه

عندمافإفىوعليهأكبرخطايامنيأتيهوبما،العملهذابمثلقلبهالإنسانأثقلفقد،العالملهذاتبا

فىوضعتفإقبالنوململذاتهوالسهروالولانمبالمآَدب،والصيام،بالضحكالبكاءاستبدلوالكمقلت

منبكاؤهيكونوأنصتمرا،بكاءًيبكىأنمجبالاْرضىعلىفالإنسان،سمحتمماكلكلحاتثلاث

وأن،الحسعلىاقهيسودحقالصيامعليكموجبناحيتكممنوأنتم،أهينقدخالقنااقهلاْن،القلب

علىمنكمكلقدرةحسبوالسهرالصياممنبقسطتأخذواوأنالخطايا،تقترفوافلاتسهروا،

".التحمل

المائةبعدعشرالثاقالإصحاح

تبحثوا"عن،النتائجعنتبحثواأنهوتحتاجونهماإن":قالحتىكلامهمنعيسىفرغإنوما

ادلهإلىأتوجهولسوفالخبز،ناْكلأندونأيامثمانيةالآنعلينامرلقد،بالحياةتمدناالقالثمار

برنابا".ومحىأنتظركمولسوفبالصلا.

عيسىرسمك!اطريقهفىفريقكلوذهبستا.وستاأربعاأربعاوالحواريونالتلاميذانصرف

أسرارعنأكشفأنعلىمجببرنابا،ياوةالعيسىإليهفنظر.الإنجيلهذاكاتبعيسىمعوبقى
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"ياقائلا:وردالإنجيلهذاكاتبفبكىلك،أقولهعاالمنخكىئما،ْالعاهذاساْتركوبعدهاخطيرة

الصالحينادلهأولياءمنفولىأنتأمانحطئونبهيغافنحن،الناسمنوغيرىأبكىوأناتحملنى:معلم

".بغزارةتبكىأنلكمجوزولاعندهمنورسول

بربهميدعوفىلمإذافالناسأريد،كماأبكىأنأستطيعلافأنابرنابايا"صدقنى:عيسىأجاب

قأاللهويعلم،الحسابيومخفتولما،الجنةفىرؤيتهأنتظرولمهنا،وتعالىسبحانهاللهرأيتقدلكنت

نألولالكأقولإقوللأسف،تعالىدتهفقيرعبدأقمنأكزفكرةأيةأبذابخلدىتدرفلمبرىء

إلاإليهاأذهبفلنالآنأما،العالمهذاأغادرعندماالجنةإلىحملاحملتلكنتبربهمدعوقالناس

والاضطهادالمحنألاقىسوفإفىبرنابا،ياأعلم،أبكىأنفىالحقلىأنترىألا،الحسابيومبعد

سيبيعنىالذىأنهنيقينعلىإقالنقود،منقطعةتلاثينمقابلفىتلاميذىأحديبعينى-ولسوف

منويغيرالسماء،إلىالأرضهذهمنالدّيرفعنىولسوفمنى،بدلاوصورقاسمىحاملايهلكسوف

فلسوفأناأما.شنيعةموتةيموتسوفوأنهأنا،أنهيراهمنكليعتقدحتىالمخادعالخائنمظهر

الوصةستزولادلهرسولمحمديأقعندماولكنبها،وصموقالتىالوصةهذهفىطويلةمدةأعيش

وبأفى،أرزقحقباْقالعالميعلمولسوفنبى،فأنابالهقيقة،اعترفتلأقذلكادلهيفعلولسوفعنى.

ال!ثنعاء".الميتةهذهأمتلم

إلىأنفاسهأكتمأنأتحرقوإقاللنيمهذاهومن:معلم"يا:الإنجيلهذاكاتبفأجاب

؟".الموت

نأبرناباياوعليكلكلمتهرادولا،بوعدهادلهمجتفظولسوف،بهدوئكاحتفظ":عيسىفأجاب

...".أجلىمنتحزنولسوفتهدأحتىرأيتهاإذابالحقيقةوالدقتخبر

،(.وتعالىسبحانهادلهبمشينةمعلمياذلككل"سأفعل:الانجيلهذاكاتبفاْجاب

المائةبعدعشرالثالثالِإصحاح

انتهواأنوبعد،البلحمنكبيرةكميةادلهبمشيئةووجدوابالصنبور،معهمأتواالتلاميذعادعندما

الانجيلهذاكاتبعلىالحزنلاحظواوالحواريينالتلاميذاْنعلى،عيسىمعأكلواالظهرصلاةمن

روعهمأسكنعيسىولكن،خوفهمعنوأعربواقريبًا،العالمهذايتركسوفعيسىأنفاْدركوا

وعلى،الوقتمنأخرىفترةمعكموسأكونبعد،لكممغادرقساعةتدنفلمتخافوا.لالهموقال

يرحمحتى،إسرائيلبنىبينالتوبةتثيعواأنقلتكماتستطيعواحتىالآنأعظكمأناعلىيجبذلك

فىيتأخرونالذينهؤلاءخاصةوالكسلالاسترجاءمنفردكلوليحترسإسرانيل،فىالمخطئينادله

النار.إلىبهاويدفعتقطعطيبًاجنياتحمللاشجرةكللأن،توبتهمإعلان

شيئاتطرحاولكنها،مورقةتينشجرةبهاحديقةوسطهوفىالكروممنبستانًايملكرجلهاككان

صاحبهاوجدولماطرخا،عليهاولامجدسنةكلالبستانصاحبيأتيهافكان،متواليةسنواتلثلاث
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.الأرضتزحمفهىالعاقرالشجرةهذهاقطع:الكروملعاصرقالجنيها،أتتقدشجرةكلأن

جميلة.شجرةفهى..سيدىيالا:الرجلعليهفرد

نأتعلمأنعليكمجبكان.المجدببالجمالأهتملاإقعليكبالته:البستانصاحبعليهفرد

البلسممنوأخرىنخيلشجرةمنزلىفناءفىزرعتولكننى،التينمنأفضلوالبلسمالنخيل

علىتسقطيانعةمورقةأوراقمنبهمامابرغممجدبينوجدتهافلما،الثمنعالىبسوروأحطتهما

أمامتينشجرةأتركأنالآنلىوكيف،المنزلفناءيزحمانفكانابقطعهماأمرت.المنزلأمامالاْرض

احتمللنإقشرة،يانعةالأخرىالاْشجارأنحينفىوالكرومالحديقةتزحم،مجدبةوهىالمنزل

ذلك.بعدالشجرةهذ.

التينشجرةأقلمسوفلأقأخرىسنةفاصبرخصبةالأرضأنسيدىيا:الكرومعاصرفقال

بالثمر.تجودسوفوبالتالى،وحجارةوحصىجديدةتربةمكانهاوأضعالمجدبةالتربةعهاوأنزع

أعنيهماتفهمواأنأرجوبثمارها؟التينشجرةتجودحتىسنةأصبرولسوف:البستانمالكفرد

المثل.هذامن

لنا".تفسرهأننرجوولكنسيدنا،يا..تعنيهمانفهملانحنالتلاميذ:فرد

المائةبعدعشرالرابعالإصحاح

مالكفهو،الحديقةكمالكادلهإلىتشيرالرمزيةالقصةهذهإنلكم،أقولالحق":عيسىأجاب

اقهأنذلكومعنىالسمحا.،وشريعتهادلهلإرادةالمنفذالإنسانباعتبارهالكرومعاصروإلى،الكون

آدمإنسانأولإلىوالبلسم،الشيطانإلىالنخيلويرمز،والبلسمالنخيلالجنةقيملكوتعالىسبحانه

الإنسانوضعقدتعالىادلهكانولما،القولوأغلظاطيبًايحملالملانهاالجنةمنادلهطردهمااللذانوهما

إثراكهحسبكل،بأمرهوتأتمرتحدمهالتىنحلوقاتهبينمنوجحله.تعبدهالتىخلانقهوسطفى

علىيجاقلهسوتاللهفإنمجدبايزاللاولكنهذلكبعداللهيعصلمالإنسانكانولمالىاحساسه،

وقتثا.عقائاالإنسانادلهعاقبحينفىأبد"لا،عقائاعوقبقدالملاكإبليسكانولمابالنار،اجدابه

نأبالضرورىكانوبالتالىأكز،حياتهفىطيبةبنماريأقأنالإنسانعلىكاناللهلشريعةوطبقًا

وهكذا،طيبةاعمالايعملحتىالأرضطيباتمنومجرمومحنةشدةفىيمرباْنالإنسانعلىمجكم

حكمقدوتعالىسبحانهاللهإنلكم،أقولوالحقسيناته،عنويكفريتوبأنالإنسانعلىاقهانتظر

والسمكليطير،الطيراللَهخلق"وكما:ونبيهاللهحبيبأيوبقالكماأو.يشقىأنالإنسانعلى

منأكلناماإذاادله!سيباركنا:اقهرسول)داوود(قالكذلك"،ليشقىالإنسانخلقفقد،ليسبح

فيه".لناهـبباركأيدبناطرح

بأيدجهما،سليمانوابنهداوودأبوناعملهللىقولواوالآنلقمرته.طبقافردكلفليعصل،وعليه

الخاطق؟حكمماانحالةهذهوفى
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ولكى،الفضلمنقدرعلىلستمأنكمتعلمولكنكيعملوا.أنإلايملكونلانعم،:عيسىأجاب

ادلهعززقدوالكواكبالث!مسىفإن،وعليه،الحاجةمنتتحررواأنيحب،الفضلمنقدرعلىتكونوا

عندمالىقلذلك.فىففللهايكرنأندونعليههىماعلىأصبحتحتى،وعلمهبإدراكهمكانتها

الطيرخلمَتوكمايعقوبيقلألمثم،جبينهعرقمنالفقيرسيعيشيقلألم،العملفكرةاللهأعطى

.خبزكتأكلجبينكعرقوبقدرللِإنسانقالوتعالىسبحانهاددَأنعلىليعملالفقيرخلقلتطير،

وأتعملأنفىحرةالإنساندونالمخلوقاتفإنذلكوعلى،ليعملخلقالإنسانإنأيوبقالثم

اشتغلفلو،تعمللاكبيرةجماهيرفهناكذلكومع،ومكلفةالثمنغاليةالاْشياءولكن،تعملألا

ووفرةالعيشمنبحبوحةفىالعالملكانالبحر،منالسمكصيدفىوالبعضالاْرضزراعةفىالبحض

".الحسابيومفىحسابهيقدمأنالإنسانعلىوجبذلك،غيرالأمركانلماولكن.الطعاممن

المائةبعدعشرالخامسالِإصحاح

كسلفىليعيتىذريعةذلكمنيتخذحتىالعالمبهأغنىالذىمالى،قولهيريدماالإنسان"فليقل

ولكنه،الأرضيملكلاأنهوجدوتدريجياشىءعلىيقدرلاعرياناالإنسانولدلقدوبالحقونهول،

وشهوتهجشعهيخشىأنالإنسانعلىوكانالحشر،يومفىبحسابهيتقدمأنعليهوتعينأمرها،يدبر

،الإنسانيخافهماأنمجبأمرانالهوةوهذهالجشعوهذاسواء،المتوحشوالحيوانيصبحلاحتى

،عدوهإليهيذهبلامكانأىإلىيذهبأنالممكنمنوليسنفسهإلادلإنسانعدومنهناكفليس

حتىملذاتهفىالإنسانغرقالشهوةوعن،شهوتهبسببهلكإنسانمنوكمفيك،يكمنفعدوك

وكانوامعهومناددَانقذهالذىنوحعدافيما،ادلهرحمةبهتحلأنقبلودمرالعالمأهلككما،دمرته

شخضا.وثمانينثلاثا

منواثنينلوطغيرمنهاينجولم،ثلاثةمدنًاوالشهوةالملذاتفىالإغراقبسبباللهدمروقد

.أولاده

الذينهؤلاءسردفىأخذتلوإننى،بالحقلكمأقولوإق()بنيامينقبيلةفنيتالشهوةوبسبب

بلياليها.أيامنهسةكفتنىالماالشهوةبسببهلكوا

"؟الشهوةنميز"وكيف.معلم"يا:يعقوبوأجاب

فيتعدىسبب،لغيرينطلئالذىللحبمطلقةأومحدودةغيررغبةهى"الشهوة:عيسىأجاب

يكرههأنيجبالحبمنالنوعوهذا،نفسهيعرفلاحتى،الإنسانوتفكير،البشريةالعواطفصدود

وهذهله،كحاثنمجبهبللهأعطاهقدادلهلأنشينًامجبلاالإنسانإنوصدقوق،ويتجنبهالإنسان

نجدهاخالقها،اللهبحدودتلتزمأنمنبدلاوالروحبالزق،تكونماأشبهللإنسانبالنسبةالشهوة

ذلكومع،العشاقمنالكثيرينمعإدًاعملاأتيت"لقد:النبىأشعياقالكماأوالمخلوقإلىتنضم

".أتقبلكولسوفإلىعودى
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سقطلماالإئسانْالشهوة،قلبفىتكنلملو،حضرتهفىروحىتقفالذىالحىادلهوبحق

بسرعة.ماتتالشجرةجذرانتزعتماإذافأنت،للآخرينشهوتهوظهرت

أنجراوس:وأجابالنساء".منعداهاماولينسله،ادلهأعطاهاالتىبالزوجةالإنسانوليكتف

"؟منهنبالكثيراتتزدحمحيثالمدينةيسكنكانماإذاالنساءينسىأنالإنسانيستطيع"وكيف

تكونماأشبهفالمدينةأكيداضررابالإنسانتضرالمدينةفىالمعيث!ةإنتأكيدبكل":عيسىأجاب

.الأنامإليهاتنجذببإسفنجة

المائةبعدعشرالسادسالِإصحاح

تحوطقلعةفىيعيشالذىكالجندىفهودانمًا،حرصهيأخذأنالمدينةفىيعيشالذىللرجليلزم"

خيانةشركفىيقعأنمنمجنرالوقتنفسوفىاعتداءأىضدنفسهعنيدافعفهوالأعداء،بها

وأن،للخطيئةاستصالةأيةنفسهعنيدرأأنالرجلهذاعلىإنلكم،أقولفإقهذاوحتىالمدنيين

طاهر،غيرأونجسهومالكلجامحةبرغبةيتصيزلأنهيقترفها،فلاالخطينةفىالرغبةحتىيخشى

هوفالنظر،العينشهوةيكبحأنيستطيعلاوهوخاصة،نفسهعنيدافعأنلهيتسنىكيفولكن

فقدمنكلأنحفرتهفىروحىتقفالذىالحىالإلهوبحق،شهوةكلوأصل،خطيئةكلأصل

ذإ،أعظمفعقابهبهماينظرعينانلهالذىأما،الثالثةاللرجةعذإبإلاعقابيميبهألاأمنقدعينيه

قانلا:الناسأحدفسألهيبكىأعمىرأىأنهتماعإيلياالنبىعهدوفى،السابعةالدرجةإلىيصلقد

إيليافنهرهونبيهادلهولىإيلياأرىأنأستطيعلالأقأبكىإق:الأعمىفأجاب؟أخىياتبكىلماذا

ببكانك".خطينةتقترفإنكرجليابكاء""كفى:وقال

مجيىكانماإذاخاصة،ادلهأولياءأحدأرىأنخطيئةهناكهللى"قلقانلا:الأعمىعليهفرد

السماء؟".منتهبطالناروحملالموق

فهوبه،تقولكابالمرةشيئايفعلأنيستطيعلاإيليا،أنإذصدئاتتكلملا"أنتإيليا:فاْجاب

علىكلهماجتمعواإذاحتى،بعوضةيخلقواأنيستطيعونلنجميغاالناسأنواعلممثلكإنسان

خلقها.

فأنتأتيتها،خطيئةبسببنهركقدإيلياأنويبدورجلياهذاتقولإنك:الأعمىفاْجاب

".لاتحبه

أكرهكنتإنفأناأكئر،ادلهأحببتقدلكنتصدقاتتكلمكنتلوأنكادله"وليعلم:إيليافأجاب

".دتهحبىزادلهكراهيتىزادتوكلما،ادلهأحبفإقإيليا

نحبأنيمكنفهلكافر،ملحدإنكالحىادلهوبحق:وقالالقولالذاغضئاالأعمىغضبوقد

.الآنبعدإليكأستمعفلنرجليااذهبأنبيانه،أحدتكرهحينفىاقه
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إيلياترىأنفىتزغبفأنتالبشر،خطيئةبيصيرتكترىأنتستطيعقدأخى"ياإيليا:فأجاب

".قلبكمنتكرههولكنك

ادله.أولياءمنولىحقفىأخطىتجعلنىولن،لإبليسوادلهإنكاذهبقاثلا:الأعمىفرد

الذىجسدىإنوالهق.أخىياصدفاتكلمتلقد":عينيهفىتترقرقوالدموعوقالإيلياتنهدثم

".الخالقعنيفصلنى،تراهأنقترغب

.أراكفلالأغمضنهما،عينانلىكانولوأراكأنفىأرغبلاإق:الأعمىقال

إيليا".إنقأخىيا"اعلم:الياشعفقال

صدقا.تتكلملاإنك:الاْعمىالرجلفأجاب

".النبىإيليااددّبحقإنهأخ،يا"اسمعإيليا:تلاميذقالثم

العمى.أصابنىوكيف،الأولىبذرقعنفليحدثقكذلكهوكانإذا:الأعمىفقال

المائةبعدعشرالسابعالإصحاح

وكنت،امرأةإلىبشهوةنظرتالممبددخلتعندصاأنكوحدثاللاولين،من"إنك:إيلياأجاب

".بصركاقهفأذهبالمحرابمنقريبًا

قدكنتفلوإليكتحدثتعندماخطينةأتيتلقد،ادلهنبىياعفوك:ويقوليبكىالأعمىفأخذ

أخطأتك.لمارأيتك

كرهتكلمافاْناعق،بهتحدثتفيماصدقتلقدأخىيالكويغفرادله"فليرحمكإيليا:أجاب

بالنسبةفأنا.ادلههوبل،خالقكأنافلست،تراقأنفىرغبتكلخمدترأيتنىفلو،ادلهوآحببتففسى

أخىياأبك.خالقكعنصرفتكقد"لأق:ويقوليبكىإيلياوراح،،،بنفسهالشيطانأكونقدلك

احتقرتلماتراهكنتفلو،والصوابالكذببينتفرق!لكالذىالنورترىأنتستطيعلالأنك

البعيدةالمسافاتيقطعواأنفىيرغبونبلرؤيتىافىيرغبونكئيرينإنلكأقولوإفىتعاليمى،

فإنالنور،أعينهمترىألاإخلاصهمأجلومنالموالأفضلكلماقيحتقرونهمذلكومع،ليروق

عنبحثًايسعىأنودون،المخلوقهذايكنمهماالمخلوقاتمننحلوقفىمتعةمجدالذىالشخص

"هليتنهد:وهوعيسىقالثم،خالقهونمىجهنمقلبهفىوضعقديكون،تعالىسبحانهاقهفىمتعة

إيليا؟".قالهماكلفهمتم

منقليلاعددًاالأرضهذهعلىهناكأنمعرفتناحدعندونحنفهمنا،لقدنعم،التلاميذ:فأجاب

.الأوثانعبدةمنليسواالناس
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المائةبعدعشرالثامنالِإصحاح

تحيطهالذىبالصنمْتؤمنأنفىترغبإسرائيلكانتلقد،الحقتقولون"إنكم:عيسىقالثم

يضيقونأخذوامنهمكتثيرينإنبلالِإله،أننىادعتعندماذلكقلبها،فىتضعهوالذىبجوانحها،

أننىويقولونبألوهيتى،اعترفتأننىلويهوداعلىملكًاأصبحأنوسعىفىكانإنهقائلينبتعاليمى

ألتزمولا،الصحراويةالمنعزلةالأماكنعلىأترددفقيرًاأعيشأنفىأرغبننىلاً،ومجنونأحمق

الذىالنورعلىتحرضإنكالمسكينالانساناْيها،الهنيةالرغدةحياتهمفىوصحبتهمالأمراءبمجالسة

معالصالحيناددّهوأولياءوالرسلالملائكةيجمعالذىبالنوروتزدرىعليهوالنملاالوامتتهافت

النبىأرمياقاللقد،الثمهوةهوةفىتقعلاحتىفذلكالبصرغضضتإذاأندراوس،يااسمع،خالقهم

ضوقوكلهيصلىأبوناداوودأخذكذلكروحىمنىتسرق،كاللصهىعينىإن":بحرارةيبكىوهو

باطلهوإنمانهايةلهمافكل،الباطلترىفلابصرهيزيغألاطالبًاوسيدناخالقنااللهلملاقاة

لا،تأكيدبكل؟الدخانشراءفىيمرفهمافهلخبزلشراءدرهمينفردامتلكماذااٍلىقل!وأجوف

الخارجى،االعاإلىبنظرةالإنسانيفعلهأنمجبماوهذا،الجسميغذىولاالعينينيؤذىفالدخان

الانسانمجعللاوبالتالىإرادتهوعلىخالقهاللهعلىيتعرفأنيستطيعالداخلىعقلهمنوبنظرة

".ادلهحبيفقدلاحتىوغرضمبغيته

المائةبعدعشرالتاسعالِإصحاح

اْجله،ومنلهالشىءهذاخلقالذىربهنسىبشىءتعلقماإذاالِإنسانإنلكم،أقول"الحق

هذابعتثم،ذكراهأجلمنبهتحتفظشيئًاأعطاكلكصديقًاأنولنفرضالخطيئةاقترفوبالتالى

يفكرأندونمخلوقلىاٍالانساننظرإذاوبالمثل،إليهأسأتقدتكونعندئذ،صديقكونسيتالشىء

له.عرفانهعدمأظهرباْنخالقهعصىقديكوناْجله،منالمخلوقهذاخلقالذىادلهفى

وقدوعشقهاوأحبهاالرجللمصلحةالمرأةخلقالذىادلهوشسىبالنساءيزفىمنفإنذلكوعلى

الذىالإنسانعلىفعارالخطينة،تنشاْهناومنآخر،شىءلأىحبهيفوقحدُّالهاشهوتهدرجةتبلغ

المعمية،علىيتغلبفإنهشهوتهتكبحعصابةعينيهعلىالإنسانوضعماإذاوالتذكر،الذكرىيملك

نأفكماللروحالبدنيخضعأنوجبهذاأجلومن،عليهيقدمفلايراهلافيمايرغبلنوبالتالى

الحس.بسببإلاالمعاصىفىيهوىلاالبدنفإن،بالريحتتحركالسفينة

وإنحتى،والعقلالصوابعشهفهذا،الصلاةإلىالتالًبيتحوّلأنالضرورىمنكانذلكوعلى

لأنبالصلإة،الخطيئةيمحوادلهولكن،يقولهفيماوالخطيمْةالمعصيةياْقىفالإنسان،تعالىاددَهياْمرهلم

بل،القلبعنالدفاعحائطهىأو،الروحعلاجهىبل،للروحالأولالدفاعحائطهىالصلاة

تجعلهفلا،البدنملحهىوالمنكر،الفحشاءعنتنهىفهى،بالخطيئةالشعورمانعةهىأوالمؤمنسلاح
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يصلىالذىفالإنسان،للحياةالطولىاليدهىالصلاةإنلكم،أقولوإق.بالخطيثةيفسدأويتحفن

وبقلبه،الأرضيةالرذيلةعنطاهرةبروحهويحتفظالهساب،يومنفسهعنيدافعأنبصلاتهيستطيع

اقهحدودفىبمثاعرهيحتفظلأنهالشيطانعليهيثورولسوف،الشهوةأوالرغبةشرورتمسسهلمنطيفا

وكلعنهيسألماكلوتحالىسبحانهمنهيتلقىكمانظيفًا،ببدنهيحتفظكايتعداها،أندونالشرعية

عليه.بهلينعم،وجلعزاقهبهيبتهلما

كريمصالحًايصبحلاالصلاةبدونالإنسانإن،حضرتهقىروحىتقفالذىالحىالإلهوبحق

أشبهأو،حاجتهلهيقضىأنأعمىكفيفإلىيتوسلالذىالأصمالأبكممعيستوىهوبل.الحمل

نفسهعنيدافعأنيستطيعلابإنسانأو.بالدفةإلاتسيرلابسفين!أو،بمرهمإلايثفىلابناصور

هلأوملح،دومباللحمالاحتفاظيمكنهلأودفة،دونبمركبأو،السلاحواستخدامبالحركةإلا

الروثيحولأنالإنساناستطاعماإذاوحتىشيئا.يمسكأويتلقىأنلهيدلاالاْكعالذىيستطيع

؟.فاعلهوفماذاسكر،إلىوالطينذهبهإلى

ذهب،إلىالمادةتحويلأجلمنإلاجهدببذلأحداهتم"ماقائلا:الكلامعنعيسىسكتثم

سكر".إلىوالطين

منحهالذىالوقتترىياكانفهل.صلاةإلىلجاجتهالإنسانمجوللالماذا"والاَنعيسىقالثم

لهيعطيهاهوفهلأتباعهلأحدمدينةالأمراءمنأميرأعطىماإذاوهل؟إليهيسىءلأنهوإياهاقه

الروحتتحولشكلأىإلىعرفماإذاالإنسانإن،الحىادلهوبحئهـكدمها؟الهربعليهليقيم

اليرمالبانس،المسكينللعالىيا،يتكلملاحتىعليهوجزبأسنانهلسانهلقرضالاْجوفبكلامه

،الأجوفالكلامنتيجةالضحيةالثيطانيتلقىداخلهوفىالمعبدكنففعندللصلاةالناسمجتمعلا

والعار".الخزىفهىعنهاالحديثأستطيعلاأشياءهناككلهذلكمنوالأصأ

المائةبعدالعشرونالإصحاح

يحىأنعلىقاثرغيريصبححتىوتفكيرهالإنسانمنطقإضعافهىالأجوفالكلامثمرة"إن

منرطلمانةيحملأنيستطيعفلا،القطنغزلمنأوقيةيحملأناعتادكجوادذلكفىوهو،الحق

."الحجارة

الصلاةفىأكيدةرغبةرغبفإذا،والهزلالمزاحفىوقتهيصرفالذىالرجلكلهذلكمنوالأسوأ

طالبًاخطاياهعلىيبكىأنمنبدلايضحكنفسهفيجد،والمزاحالنكاتببعضوذكرهإبليستدخل

رحمته.منويطردهعنهفينصرفربه،يغضبومزاحهبضحكهولكنهربه،منالمغفرة

هؤلاءوتعالىسبحانهادلهكرهماإذاولكن.الكلامبسقطويتفوهونيمزحونالذينلهؤلاءالويل

فىيتاجرونالذينهؤلاءموقفيكونفكيف،القولبفاحشجيرانهميغتابونالذينالمتنمرين

كيفأتصورأكادإقالفاسدللعالميا،الأهميةغايةعلىأعصالفىيتعاملونوكأنهموالخطاياالمعاصى
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نإ،كفارتهعليهمفارضااقهيعاقبهمالذينهزلاءأتصورولاشديدلعقابإنهلهم.ربعقابسيكون

ذهب.منبميزانيتكلمأنكفارته

تكونكيفثمالإطلاقعلىأحدلا،بالذهبكلامهسيشترىالذىمن"ولكن،تلاميذهفاْجاب

".الماللجمعمحئاطصاغاجشعًاسيكونأنهشكلا.كفارته

بمعنىأخبركمأنعكيتعينهلأرفعها.أنأستطيعلاأقحقلثقيلةقلوبكم*إن:عيسىأجاب

ألمالإلية،الأسرارعرفتمحقفضلهمنعليكمأنعمالذىاقهاشكروا،الكنايةتكفىألاكلمةكل

ذلكيفعلعندماإنهذهئا.يلفظأنهيظنيتكلمعندماإنهأيضًاقلتكما،كلامهسيبيعالتائبإنأقل

وكاالكلاممنجداضرورىهوبماإلافاهيفتحفلن،ضروريةأشياءفىالذدبيصرفكانوإنحق

بروحه.تضرأشياءعنيتكلملنفهو،ببدئهتضرأشياءعلىالذهبيصرفلاالإنسانأن

المائةبعدوالعشرونالحادىالإصحاح

يستطيعكيفلىتولوا،يكتبكاتبهومعهاستجوابهفىوأخذ،سجينعلىالقبضالحاكمألقى"إذا

يتكلم؟أنالسجينهذامثل

التلاميذ:فاْجاب

فىنفسهيرمىلاحتى،المطلوبةالنقطعلىيقتصربل،إجابتهفىيطيلولاخوف،فىيتكلمإنه

استعدادعلىالحاكمحملبثكليتكلمبل،الحاكميضايقشينًايقولألاحريصأنهكما،الشبهات

سراحه.لإطلاقا

ادله،نجدذلكأجلومن،روحهيفقدلاحتى،يفعلهأنالتانبعلىمجبما"هذا:عيسىأجابثم

.السيئاتيسجل،-والآخرالحسناتيسجلأحدهما،يفعلمايسجلانملكينرجللكلخصصقد

".الذهبيزنمماأكثربدقهأقوالهيزنوأن،كلامهمنيقلأنوجبادلهرحمةإئسانطلبإذاثمومن

المائةبعدوالعشرونالثاقالإصحاح

فىيستخدمالذىالثقل)وهوالقادنإنلَكم،أقولوالحق،صدقةإلىنحولهأنفيجبالبخلأما

مركزعلىيدلبثقلينتهىفيه(،اعوجاجلابشكلبعضًابعضهفوقالطوبكانإذامالمعرفةالبناء

أتدرون،الجنةفىشيئًاالبخيليملكأنالمحالفمنجهنمإلىالحياةبهتنتهىالبخيلكذلكالشىء،

كفوإنحتىالبخيلفإن،حضرتهفىروحىتقفالذىالحىالإلهوبحق،إليكمأتحدثسوف؟لماذا

علىأموالهكليصرففهوأنا"إلاإنه"لالنفسهالقولعنيكفلاأنهإلاالكلامعنلسانه

شىءكلتاركاعرياناويموتعريانًايولدفهو،نهايةأوببدايةيتعظأندونملذاتهوعلىشخصه

.وراءه
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بأنكمتدعواأنفىترغبونوكنتم،عليهلتحافظوابستائاهيردوسأعطاكمماإذالى،قولواوالآن

منشىءطلبفىهيرودسأرسلأنحدثماوإذالهيردوس،فاكهتهمنشيئًاترسلونأفلا،ملاكه

أنفسكممنتجعلواأنتحاولونألاكذلكالأمرأليس؟الوفاضخاوىرسلهتردونفهل،الفاكهة

فىيملكماعلىإالانفسهمنمجعلالبخيلإنالآنلكمأقولإقتأكيد،بكلنعم؟بستانهعلىملوكًا

الله.عندمنهويملكماأنحين

نعيم،فىيعيشقدالثحيحلأنالمعصيةبإتيانبادتهالايمانفقدانهوأو،الحسعطثىهوالشح

حسناتيعتبرهاوقتيةباْشياءنفسهويحيطادلهعنيتخفىفهواددّه،بمحبةينعمأنيستطيعلنولكنه

حديثًاالشحيحويتحدث،ادلهرحمةمنمحرومًانفسهوجدشحاازدادوكلماشحه،فىولزدادوطيبات

التغيرهذاإنأبونا،داوودقالكماأو،ليتوببفضلهالإنسانعلىينعمالذىوهواللهذكرعنبعيذا

نعم.منعلينايسبغهوماادلهأعطانامابفضل

ولكن،الكفارةتكونكيفتعرفواأنأردتمماإذاالِإنسانكنهعنأخبركمأنعكالواجبومن

إليكم.حديثىطريقعنأوامرهعننعبرفجعلناعليناتففلالذىنشكرأناليوميكفينا

خلقتنامنياعزيز،ياقوىيا،رحيميارحمنيايارب"قائلا:اددّهيدعووأخذيديهعيسىرفعثم

ياربلكشكرًا..الحقٍبرسولكمؤمنينلسدتك،لك-وخدماأولياءنكوبأنعليناأنعممنك،رحمة

مناقترفناماعلىحزنانبكىإنناحياتنا،اأيامطواللعبادتكنتوقإنناونعمائك،آلائكعلى،كريميا

الذينهؤلاءونعلم،كلمتكونحفظ،أجلكمنونصومونتصدقونزكىلك،ونصلىإليكونتوب،معاص

الموتمستقبلينالحياةهذهنتركإننالك،وإجلالافيكحئاالعالمهذافىنعيشإنناإرادتكمجهلون

الدنياوشهوةالبدنشهوةعناوأبعد،الشيطانمنوأنقذناالحالميياربارحمناسدتك،لنخدم

الصالحينأوليائكفىوحئاخلقتنا،أجلهمنالذىرسولكفىوحبافيكحئااصطفيتمنأنقذتكما

".وأنبيانكورسلك

".رحيميارحمنياياربذلككل"فليكنالتلاميذ:فقال

المائةبعدوالعشرونالثالثالِإصحاح

ففىقليلا،"فلنجلس:المقالحولهتلاميذهوجمععيسىصلىأنوبعد،الجمعةصباحجاءفلما

".وتعالىسبحانهبأمرهالإنسانطبيعةعنأحدثكمولسوفطين،منالِإنسانادلهخلقاليومهذامثل

نعمتهلمخلوقاتهيظهرأنوتعالىسبحانهادلهأرادأخرى"مرة:عيسىقالجميعًاجلسواأنوبعد

منهاكلأشياءأربعةفأخذ،وكرمعدلمنعليههووماأمر،كلوعلىشىءكلعلىوقدرتهورحمته
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فهىا؟"ئتمياءهذهأما.الإنسانهوواحدًاشيثًامنهاوجعل،ببعضبعضهاخلطهاثمالاَخرمعيتعارضَ

الآخر،هرالجوتلطيفعلىالأربحةالجواهرهذهمنجوهركليعملحتىوالنار،والماءوالهواءالتراب

معوالمحلد!والنخاخوالدموالعظماللحممنوصنعه،الإنسانجسمالاْربعةالأشياءهذهمنجحلثم

طرفىباعضرهاوالهواسالروحاقهوضعثم،داخليةأعفاءمنفيهاوما،وعروقأعصابمنبهما

الزيت،وكأنهافيهفانت!ئمرتمنه،جزءكلفىتتحكمالتىالحواسمثوىيكوقأنبالجسمفعهد،الحياة

.بالحواساتحدتماإذاكلهاالحياةفىتتحكمأنتستطيعحيث.الروحمثوىالقلبثم

والروحوالحواسالجسدفىيتحكموجعله.الحقلهونورًافيهوضعثمالإنساناقهخلقهكذا

أغرىفقد.عليهإبليستأثيرليعرفالجنةإلىبهجاءثماقه!خدمهَفىيعملأنهونهانى.لغرض

الشيطاق.بفعلجمالهاالنفسوفقدتعليها،يحيشالقمسرتهوالحسراحتهالجسدففقدالحقلالحس

البهجةإلىتسعىولكنهاالحمل.فىراحةتجدلاالحواسأنوجد.الورطةهذهفىالإنسانوفعفلما

ترىفلاالحينأماءالعينتزاهالذىالضوءوراءفذهببهاحها.يكبحأنالعقليستطيعولاوالمتعة

الحطيئة.فجلت.الأرضيةالاْشياءوتختارنفسها،فتخدعالخيلاء،غير

الصالحفيعرفضالىاقهبرحمةو،لتزامهالإنسانتفكيريت!جلدأنالضرورىمنكانذلكوعلى

رلكنهمنها.كلحقيقةمدركًا.الكاذبةوالمتحةالحقيقيةالمتعةبينويفرق،الخبيثمنوالطيبالطالحمن

قلبأنارماإذاوتحالىسبحانهاتإنبالحقلكمأقولهـافى،التوبةعليهووجبت.وعصىأخطأ

منتجًا.مجدئاتفكيرهلاْصبحالإنسان

؟،.الإنسانكلامنتيجةهىماأو؟الإنسانبكلامتتحققالتىالخاتمةهىما"إذنيوحنا:سأل

يدفىكوسيلةالإنسانولكنهيثوبالمخطىععلأنيستطيعلا.كإنسانالإنسان":عيسىأجاب

هالإنسانخلاصأجلمنالغيبيةبطريقتهيعملاقهكانولمايثوبالمخطىعحلأقيستطيعاقه.

الشخصطريقعنبهأقمياْمرنامايتقبلأنيستطيعحتىإنسانلكليستعأنالفردعلىوجب

".متبعةونصيحتهنافذةموعطتهفتجدفيه،سرهيضعالذى

يعلمناأنيريدأنهوادعى،زائفمعلمأوهكاذبنبىجاءأنمحلمياحدث"!اذا:يحقوبفأجاب

؟".نفعلفماذاويعظنا

المائةبعدوالعشرونالرابعالِإصحاح

كئيراسمكًاصادمافإذاشبكةومحهالسمكليصيديذهب"الإنسان:بالكتابةعيسىأجاب

ء.الردىورمىبالجيداحتفظ
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جيذا.محصولانباتهاومجملتنبتالأرصنإلىتصلالقالجيدةالبذرةأنليجدالحبيبذروالإنسان

تحملالتىهىفالحقيقة،الحقيقةغيرتتقبلولاللجميعاستمع؟تفعلهأننستطيعالذىماذلكومع

".الأبديةالحياةثرة

...(،الحقيقةنتبين"وكيف:أندراوسفأجاب

نأممركينحقيقةباعتبارهانتلقاهاوالتى.موسىصحفمعتتفقالقهىالحقيقة*:عيسىأجاب

واحد.الإيمانأنواحدالمذهبومعنىواحد،المذهبأننرىهذاومنواحد،الحقوأنواصد.اقه

وإذاالثاق!أبينالداووداللهأعطاهالما،موسىكتابمنمحيتماإذاالحقيقةإنلكم،أقولوالهق

وأنيتغير،لاوجلعزادلهأنواعلموا،الإنجيلادلهأعطاقلماالثكشابهقدداوودكتابكانما

".لكتابالكفارنسبهمابهيعيفضحادلهرسوليأقىوعندما،للجميعواحدةرشالته

حرفقدالقانونكانماإذاالإنسانيفعلهأنيستطيعومامولانا"يا:الإنجيلهذاكاتبورد

...؟".الكذبةالاْئهياءعوتوعلا

ينقذفلنالوقتهذامثلجاءماإذالكأقولوعليهبرنابا،يالعظيمسؤالك"إن:عيسىأجاب

حضرته،فىروحىتقفالذىالحىوبالته،نهايتهيقلرأنيستطيعلاالإنسانلاْن،القليلينغيراقه

منتتحققأنوعليكشرير،مذهبهوإنما،ادلهعنأىغايتهعنالإنسانيبعدمذهبأىأنأعلم

خالفماإذالنفسهالإنسانوبغض،لجارهالإنسانوحب،اللهحب:هى،مذهبأىفىأشياءثلاثة

شرير.مذهبفهو،تجنبهمجبالثلاثةالشروطهذهيخالفمذهبوأىادلهتعاليم

المائةبعدوالعشرونالخامسالِإصحاح

الاحتفاظأو،التملكيمثتهىالحسكانماإذالكمأقولوإفى،البخلإلىأخرىمرةداسأعود

نهايةلهكانتماإذاتأكيدوبكل،نهايةمنلهلابدكهذاضينًافإن،العقلمجكمأنوجببالشىء،

نهاية.لهليسبمايحتفظأنوعليه،الإنسانمجبهألاالواجبفمنوعليه،تحبهأنالجنونفمن

صحيحًا،توزيلعًاالخطأبطريقالإنسانعليهمجصلماكلونوزع،صدقةإلىالجشعفلنحول

يودونالصدقاتيعطونعندماالمنافقينلأن،شمالهبهتدرىلاباليمينيعطيهما%نالإنسانوليتأكد

أجرهيتقاضىفالإنسانباطلعبتهذاإنبالحقلكأقولولكن،العالمعليهمويثنىالناسرآهملو

يتقاضاهمامقابلفىيخدمهأنعليهوجبربهمنشيئاالإنسانتقاضىماوإذا.العملصاحبمن

منه.

إعطاءفىتتلكأألايجبذلكوعلى،العليةذاتهفىحئالغيركتعطيهمادتهتدفعأنكهىوالصدقة
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تحالى.اللهفىصبْاعندكماأجودمنعطاؤهايكونوأنالمدقة

إذنكعفورماد،ترابمنلكميالا،بالطبع؟رديئاشيئااقهمنتأخذأنترضىهل:لىقال

جيد.هومالأنفسكموتبقرناقهفىصئاردىءهوبماتتصدقواباْنأنفسكمتؤلرون

بعضالمدقةتقديمكمعدمففىردئ،هوماتعطواأنعلىشينًاتحطواألاالاْفضلمنأليس

هوفمالأنفسكمبالطيبواحتفظتمفيه،نفعلاشيئًاأعطيتكمماإذاولكن،عالمكمبميزانالعذر

عذركم؟

التوبة.فىلكمأقولهأنأملكماكلهوهذا

التوبة.تستصمتىوإلىبرنابا:فاْجاب

الحياةكانتولماويكفْر،يتوبأنعليهخطينة.أومعميةفىالإنمنانكانما"إذا:عيسىأجاب

مقامًالحذائكتجعلأنأردتإذاإلادواما،التوبةتنثدأنعليهاوجب،الدوامعلىتخطىالبئ!رية

أصلحته".الحذاءتفتقفكلما،روحكمنأكبر

المائةبعدوالعشرونالسادسالإصحاح

"اذهبوا:لهموقال:إسرائيلإلىمحًااثتبنكلبهاعاتأرسلهمتلاميذهعيسىبهعأنوبحد

سمحتموفى".مابقدرالناسوبشروا

المحةامنحواوتعالىسبحانه"باسمه:وقالأيدجهمفىيديهووضعهاماتهموأحنواعليهفسلموا

وقولواب.يتعلقفيماإسرائيلتخدعواولا،الناسأجسادمنالعفاريتواطردوا،للمرضىوالعافية

".الكهنةكبيرأمامقلتهكاأنامنلم

فبدءواوالكتبةالكهنةطريقعنذلك.عيسىلإغفابآخرطريقًاوجدواالشيطانأبناءولكن

وراحوا،العادىالرجليخافونكانواالوقتنفسوفىإسرانيل،ملكيبغىعيسىبأنيشيعون

عيسى،إلىأخرىمرةعادوايهودافىالتلاميذمرأنوبعدوكتماَن،سريةفىعيسىضديتآمرون

رأيتولقدالهنا،وإبربناالتبشيرأمكنكمكيف"خبروفىقانلًا:أبناءهالوالديستقبلكمافاستقبلهم

".الكرومعلىالكرومعاصريدوسكماعليهتدوسونوأنتمأقدامكمتحتينزلقوهوالشيطان

العفاريتمنالكثيروطردنا،الناسمنلهصصرلاعددًاعالجنالقد،معلم"ياالتلاميذ:فأجاب

إنناقلتمعندماأخطأتملأنكمإخوق،يااقه"سامحكم:عيسىفردأصحابها"،تعذبكانتالق

فحدثنا،وجهالةبغباهتكلمنا"لقد:قالوائمشىء"،كلفىالفضلصاحبهواللهأنحينفىعالجنا

".نتكلمكيفمعلميا

الأعصاللمساوئوبالنسبة،ادلهصنعهالقدقولواالأعمالمنللطيبات"بالنسبة:عيسىفأجاب

".أخطأنالقد:قولوا
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،.سنفعلهما"وهذا:لهالتلاميذقالثم

منالعديدطريقعنبرحمتهيحملاقهرأتوقد؟الاَنإسرائيلستفعلهالذى"وما:عيسىقرد

"؟افهمنوبوحىبيدىالآنعملتهماالناس

".اقهرسوقهـانكله.شريكلاواحداقه،إنالتلاميذ:فأجاب

لمالذىوتحالىسبحانهاسمه"تباركقالو.:ماوستصوئاإياهمصئجغا.بفرحعيسىفأجاب

".وعبلهخاثمهرغبةمجتقر

ليسترمجوا.الجميعذصبذلكوبحد

المائهَبعدوالعشرونالسابعالإصحا

نأوبعد.ليروهالمعبدإلىالناسبهوعهرعتحيثالقدسإلىوانمقلالصحراءعيسىغادر

..تسكتأقبيدهللجموعوأضارالجلوس/الكتبةاعتادحيثالمنبرعيسىاعتلىالمزاميرقرموا

روحمنوليسصلصالمنخلقناالذى4وتعالىسبحانهاسمهتباركالأخوة"أعا:قالثمفسكتت

تكبرلأْ،الرحمةمجدفلنإبليسبخلاف،واسعةا!هرحمةنجدخطيئةأومعصيةاقترفنافإذانار،من

روحمنصنعهاقهلاْنالنبليدعىأصبحوحتى.مكانهمننقلهيمكنلاثقيلًاأصبححقنااستكبر

وأن.ترابمنخلقناأننايذكرإنهوتعالىسبحانهعنهداوودأيوناقالهماإخرقاياصممتمهل

إلىخالقهميصوافلنالكلماتهذهنيعرفؤمنوتبارك-!حمنا.ا!وأقتعرد،ولاتذهبروحنا

فلسوفهأنفسهميمجدونالذينفىلاءتثابم،تلتصئفلامعصيةكلبعدويتوبونيندمونفهمالأبد.

هناكهل؟والتحاظمالتفاخرإلىيدعوالذىماالإخوةأعاأخبروفىالمحترقءجهنملفحميتذللون

وتعالى:سبحانهاقهنبىسليمانقالكماأوتاْكيدبكللاأالأرضهذهعلىذللهاإلىيدعوماترىيا

قلوبنا،منوالتفاخرالمباهاةإلىيدعرتاماعالمتافىفجدلمهـاذاوغرورهـمتاعال!ثمستحتفاإن

منأقلالمخلوقاتفجميعبالبؤسملينةفهىالتفاخر،هذاإلىيدعوناماحياتنافىنجدألافالآحرى

بقرصةأوالصيففىالمئمسبضربةماتقدشخصمنوكم.تحاربهأنتحاولذللهاومع.الإنسان

فىغريقًاماتالناسمنوكمبالبرررأوباليرقأوالسماءمنبصاعقةأوالشتاء.فىوالبردالصقيع

الضاريةهالوحوشافترستهمأو،والمجاعةالوباء-منماتشخصمنوكمونواءات.بعواصفهالبحر

أنكحينفىوتتعالىتتكبرفأنتأتحسلها.ماالإنسانأعايا.الاكلمناختنقواأو،الحياتلدغتهمأو

وعنالجسدعنأقولماذاولكنبالمرصاد،للإنسانتقفوهىبهاهلكقبللاأثقالتحتترزح

منوظلمجورهىوالخطينةالمحصية.غيريطينالاالحالمفهذاوكللم.جورهىإنماالثهوةإن؟الروح

الإخوةأعااعلمواوشريحته،اقهقانونوفقيحيشمنويضطهدونالثيطان.يحبدونالذينالاْ!ئوار

قط.!ىفلنمقصهالأبديةالنهايةجعلماإذاأبوناداوودقالكماالإنسانأن
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قال،لغيرهيغفريعودفلا.ورحمتهادلهشفقةأمامقلبهيغلقإنما،وجدانهمنالانسانتفاخرماوإذا

منفإنذلكوعلىتعود،ولاتذهبروحناوأن،ترابمنأننايعلموتعالىسبحانهاللهإنداودأبونا

يغفبوبالتالى،مساعدتهاللهيساْلفلايريدمايعرفلاوبالتالى،ترابمنبأنهيكفرإنمانفسهيمجد

اعترفلولِإبليسيغفرلأناستعدادعلىاللهإن،حفرتهفىروحىتقفالذىالحىوبالتهخالقه

".الاَبدينأبدإلىاسمه.تباركخالقهمنالصفحوطببؤسمنفيهبماإبليس

المائةبعدوالعشرونالثامنالإصحاح

ادلهإلى)توبواالاْرض،علىأمثىترابمنصنعشخصإلاأناومالكمأقولإق،الإخوة"أيها

جندطزيقعنخدعكمإبليسإنالإخوةأيهالكمأقولإقاقترفتموها(،معصيةكلمنخالقكم

لقد.الكذبةالآالةغيريخدمفلاادلهلعنهلقدتصدقوه،أنفاحذرواإلهإفىلكمقالعندما،الرومان

صنعمنوهى،والذهبالفضةهىالأممآلمةإن:قالعنذمااللعنةالشياطينعلىأبوناداووداستنزل

تتكلم،لاوألسنة،تأكللاوأفواهاتث!م،لاوأنوفا،تسمعلاوآذاناترى،لاأعيناالايصنعون،أيديهم

الذينفلتجعل،وجلعزادلهإلىيبتهلوهوداوودسيدناقالولقدتسير،لاوأقدامًا،تعمللاوسواعد

قبلمنبهيسمعألم.وتعاليهوتكبرهالإنسانلسوءيايصدقو!ا،الذينكذاشاكلتهاعلىيصنعرنها

راحبل،هواهعلىإالايصنعشوقفىوراحذلكتناسىلقد،الأرضترابمناللهخلقهالذىوهو

باطنه،فىماتظهرالإنسانفأعمال،اللهخدمةمنفائدةلا:يقولوكأنهوسكونصستفىيستهزئ

قأحينفى،ادلهأناأقتعتقدونفيجعلكمالأسفلالدركإلىبكمينزلأنإخوقياالشيطانأرادلقد

لكمأقدمأنأستطيعولا،الموتإلىومآلىالدنياهذهفىزانرأقكمابعوضه،أخلقأنأستطيعلا

شىء،أىفىأساعدكمأنأستطيعإذنفكيفشىء،لكلأحتاجنفسىفأناغروولا،منفعةذاشيئا

إالالنابأنعلمًاوآلهتهمبالكافرينإذننستهزئأفلا،لمعاونةيحتاجولاالغيريعينالذىهووحدهفادته

منه.بكلمةالكونخلقعظيمًا

فقدالأولأماالعشار،جابىوالثاقيسىالفرأحدهاوكانليصلياالمعبدإلىهناشخصادزأقلقد

خلقتنىلأنكأشكركإلهىيا":هـدقولمرفوعةورأسهيصلىوأخذالمحرابمنالقربكلاقترب

أعومإقالعشار،جابمثلولاسيماوالرذيلةالمنريأتونالذينالمخطنينالعصاةعورةغيرعلى

".أملكماكلعلىالعشوروأقدمالأسبوعفىمرتين

منحنية:ويدههـلقولصدرهعلىيدقوأخذالأرضإلىوانحنىالخلففىفبقىالعشورجابىأما

".وارحمقلىفاغفركثيراأخطأتفلقد،محرابكإلىأوالسماواتإلىأنظرأنمنأحقرإقالهىإيا"

ذإاقهأنصفهفقدالفريسى،منأكئرنفسيةراحةفىالمعبدتركالعئارجابىإنلكم.أقولالحق

أعمالهلاْناقهلفظهفقدالعئار،جابمنأسوأحالةفىالمعبدتركفقديسىالفرأما،خطاياهلهغفر

".بغيضةكانت
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المائةبعدوالعشرونالتاسعالإصحاح

الإنسانزرعحيثالغابةأشجارقطحتبأنهاالاْياممنيومفىتتفاخرأنالبلطةتستطيع"هل

بستانا؟مكانما

إذاالإنسانأيهاوأنت،بيديهالبلطةصنعالذىهوشىءكلضلالذىهوفالإنسانواقهلا

علمالمنخلقكالذىهواقهأنفاعلم،طيبةأقوالكأنوظننتشىء،كلفعلتباْنكتفاخرتما

منحفظكاقهأنفلولابجاركتزدرىألاواجبكمنأنواعلمطيب،هوماكلفيكغرسوأنه

منه.أسوألكنتالشيطان

رجلأكملوأنقبخا،الشياطينأفظعإلىالملائكةأجملغيرتقدواحدةمعصيةأنالاَناعلم

هوليس،آلاممنفيهنحنلمانفسهأخضعبانسمخلوقإلىتحولقدآدموهوالاْرضهذ.علىظهر

دونسحادةفىتعيشأنتستطيعبمقتضاهاوالتىتمتلكهاالتىالرخصةهىفما2؟ذريتهجميعبل.بمفرده

أنكبرغمخالقكاقهذاتفوقبذاتكتعاليتفقد،صلصالمناقهصنحكيامنلكالويلخوف.

ويترصدك".بكيتربصالذىالثيطانقدمىتحتتجلسأنمنأحقر

.تقولما!فليكن:المصلونوقالاقه،إلىمبتهلأيديهفرفعالدعاءلىأخذحقذلكقالإنوما

المرضىمنكبيربعددإليهجاءواحيثالمنير،عا!مننزلدعائهمنانتهىوعندما"تقولمافليكن

معهيأكلأنودعا.عيسىوشفا.بالبرصمريضًاوكانسمعان،إليهوتقدمالمحبدتركثمفشفاهم

خبزا.

عيسىقالهمالهمورووا،الرومانمعسكرإلىعيسىيكرهونكانواالذينوالكتبةالكهنةوذهب

منخوفافيهمرغوبغيرأمرقتلهأنوجدواولكنهم،يقتلونهكيفيتفكرونوراحواهآلهتهمعن

وسورته.الشحب

ودخلتمريماسمهاامرأةجاءتيأكلكانوبينماالماندة،إلىوجلسسمعانبيتعيسىدخل

تزرفوراحت،عيسىقدمىخلفالاْرضعلىبنفسهاورمتالخطايا،فىغارقةعاهراوكانت،المنزل

ثم،عيسىقدمىبهتدهنوراحت،الثمينالمرهممنحُفاأخرجتثم،قدميهبدمعهاوتغسلالدمع

قدميه.بشعرهاتمسح

وقالوا،فضيحةمنحدثبما،اللحممعهياْكلالماندةإلىجالئاكانمنوكلسيمونوشعر

سمحماوالاتكونومنالمرأةهذ.كنهيعرفوأنفلابدرسولًاالإنسانهذاكانماإذا":لاْنفسهم

".تلمسهأنلها

لكم".أقولهمالدىسمعان"يا"اسمع:لسمحانعيسىقال

لك".نسمعأنفىنرغبفإنا،معدميا"تكلم:سمعانقال
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المائةبعدالثلاثونالإصحاح

ولمادرهم،بخمسمائةوالثاقدرضابخمسينالاْوليدينمدينانلهرجلهناك"كانعيس!:قال

أحبمنهمافأىفسامحهما،ضيقمنفيههمابماالرجلضعرفقد.دينهيدفعأنيستطيعلامتهماكلكان

أ".أكرداننه

الأكبر".بالمبلغمديناكانالذى"الرجل:س!عانأجاب

قهمدينانفأنتا،شريكانمغاالمرأةوهذ.وأنتلك،أقول!اق.قولكفىأصبتلقد":عيسىقال

،بالبرصأيضًايفةمرالمرأةهذهروحكانتحينفى،بالبرصمريضاجسدككانفقدوتحالى.سبحانه

روحهاوشفىبدنكفشفىلكما،لدعاثىواستجابالجلالةذواقهفعطفركا،وعصتأضطاْتإذا

علىتفعأوتقبلنىلممنزلكدخلتعندماوعليه.كهديةالقليلنلتمفقدقليلا،اقهتحبانقدوأنتا

بدموعهاوغسلتهماقدمىعلىئفسهارمتمنزلكدخلتأنفبمجرد.المرأةهذ.بحكسالحطور،رأسى

ثمينبدهانودهنتهما

اذهبى:وقالالمرأةإلىالتفتتمبهْا.حئاأصبتهلأنماخطاياهالهاغفرقداقهإنلك،أقولوالهق

بعداقهتحصفلانصوحأ،توبةتوبتكولتكن.خطاياكغفرقدوتمالىسبحانهفاقه.طريقكفىبسلام

".أنقذكقدبهإيمانكإنذلك،

المائةبعدوالثلائونالحادىالإصحاح

كيف،معلم"يا:لهوقالوامنهاقتربوا(5)الليلالحاءصلاةمنوالتلاميذعيسىانتهىأنوبعد

والكبرياء؟"المكابرةعلىنتنلبأننستطيع

الأمراء؟"منأميرماندةعلىالطحامليتناولدعىفقيرارجلأرأيتم"هل:عيسىأجاب

أبيعوكنتأعرفكأنقبلصياذاأعملفكنت،هيرودسبمنزلخبزاأكلتلقد"يوحنا:أجاب

إلىفدعاق،كبيرةسمكةلهوأحضرت.مأدبةأقامالأياممنيوموفى.هيرودسعانلةإلىالسمك

".الطحاموتناولالبقاء

كيفلىقلولكنيوحنا،يااللهسامحك؟الكفرةهؤلاءمعطعامكتناولت"وكيف:عيسىسأل

الطحاممنمالذتطلبكنتهل؟الصدارةمكانفىتجلسأنحاولتهل؟الماندةإلىجالستهم

فىنفسكتعتبركنتهل؟سؤالهمأوكلامهمإليكيوجهوالمإذاالحديثتبادلهمكنتوهل؟والشراب

؟".الماندةإلىيجلسونممنأهيةأكثرأوأعلىمركز

نفسىفىدائماأفكرفكنت،أعلىإلىنظرىأرفعأقأجرؤلمالحىالإله"بحقيوحنا:أجاب

قطعةالملكأعطاقعندماوخاصة،الملكأمراءبينأجلسحينفى،الثيابرخيصألبسفقيركصياد

الملك،بهحباقالذىالحطيمالففللمذارأسىأمصكلىسقطوكاْئهالحالمتصورت.السمكمنصغيرة

حياق.طوللخدمتهنفسىوهبتقدلكنتطبقتنامنكانلوالملكإنأقولوالهق

http://kotob.has.it



892

فعلكماااللاكهوةفىتعالىاللهبنايقذفأنأخشىفإفىيوحنا،ياعليكأمسك:عيسىوصاح

عيسى:قالثم،عيسىقالهمماخوفايرتجفونالتلاميذراحوعندئذوكبريائهزهوهجزاءبابرام

هلالأخوةأيهاياننا،وكبرتكيرناجزاءلهاقرارلاهوةإلىبنايقذفأنيستطيعالذىادله"لنخشى

يعيشونوالذيناالعاهذاإلىيأتونالذينالناسالؤلاءويلالأمير،منزلفى)يوحنا(فعلهماسمعتم

".اضطرابوفىاحتقارفىيموتونفلسوف،وتيهكبرياءفى

ادلهأولياءأكلحيثفيأكلونالرجالإليهيدعوادلهبيتهوفيه،نعيشالذىالعالمفهذا

وتعالى،سبحانهالخالقمنهوإنماالإنسانينالهماإنلكم،أقولوالحق،ورسلأنبياءمنالمالحون

عظمةمنعليهادلهوما،وخسةضعةمنفيههومامدركاالتواضعمنبحرفىيغرقأنالإنسانوعلى

ولماذا؟ذاكيتملمولماذاهذا،تملماذايقولأنللإنسانمجقلاوبالتالىزقنا،يرالذىفهووعطاء،وكرم

إلىمجلسأنيستأهللافهو،الحقيقىموضعهافىئفسهيضعأنالِإئسانوعلى؟العالمهذافىهذاقيل

يتلقاهتافهشىءمنهناكليس،حضرتهفىروحىتقفالذىالحىالِإلهوبحق،العالمهذافىاقهماندة

اللّهمحبةفىحياتهيمرفأنعليهاللهنعممقابلقالإنسانعلىويحب.اللهمنالعالمهذافىالانسان

ذلككانفقد،هيرودسمعأكلتعندمامعصيةترتكبايوحناياإنك،الحىالإلهوبحق،وعبادته

تلاميذهإلىبالكلامعيسىتوجهثم".اللهيخافمنلكلومعلمالنامعلماتصبححتىاللهإرادةامن

معهأكلعندما،هيرودسسراىفىيوحناعاشكماالعالمهذافىتعيثمونفقدهكذا،"افعلوا:فقال

والكبرياء.التكبرمنأحراراالحقيقةفىتكونونفلسوفالخبز،

المائةبعدوالثلاثونالثاقالإصحاح

ثم،الناسمنلماحدلابهوعبهوتحيطالجليلبحرشاطقعلىيسيرالاْياممنيومفىعيسىكان

عليهعيسىيسمعونكانواالناسأقحدإلىالشاطق،منبالقربيقفكانصغير،قارب.إلىانتقل

ينتظرونالشاطقعلىوجلسواالبحرمياهمناقتربواأنهمعلى،القاربفىوهوتكلمناٍالسلام

بعضمنهفسقطتالحبليرمىأرضةإلىالزارعذهبلقد،عليكم"أمسكوا:عيسىقال.يقولما

المخور،فوقأخرىحباتوسقطتالطير،وأكلها،بأرجلهمالناسفداسها،الطريقعلىحبات

جانبإلىبعضهاوسقط،رطوبةأوماءتجدلمإذالشمسباْشعةفاحترقتهشةكائتنمتوعندما

وحملتوترعرعتربتحيثطيبةأرضفىالبعضوسقط،النباتاتاختنقتالشوكنبتفلماالسور

ثقلا.المانةأوالستينأوالئلاثينعلىيزيدبماالفاكهةمنالكثير

وبينما،حقلهفىطيبةبذورببذرالعائلةربقامماإذاعليكمأمسكوا:أخرىمرةعيسىقالثم

وبعد،الطيبةالبذورفوقالمذاقمرحنضلاوزرعلسيدهمعدوجاء،نائمينالصالحالرجلخدمكان

وبكمياتالمرالحنضلبهانبتولكن،طيبةببذورحقلكتبنرألم:لهوقالواسيدهمإلىالخدمأقذلك

الحنطةفوقفبذرخممىجاءرجالىنامعندماولكن،طيبةبذورابنرتلقدنعم،الرجلفقال،كبيرة

الحنضل.بذور

http://kotob.has.it



الرجل:فأجاب؟"الحنطةمنالحنفلشجرونقلعنذهبأنسيدناياتأمرنا"هل:الخدمفقال

فلنذهبالحصاد،يوميأقحتىانتظرواولكنمعها،الحنطةشجرتقتلعونقدلأنكمذلكتفحلوا"لا

".المخازنإلىبهاوندفعوندرسهابالحنطةناْقىثمالنارإلىبهوندفعالحنطةمنالحنفلوئقتلعبهيحا

السوقإلىوعلواوعندماهالتينلبيعالناسمنبهعذهبأن"وحدث:ذلكبعدعيسىوقال

وجدواولما.التينبيحيستطيعوالموبالتالىهنفسهالتينوليسالتينأوراقيفحصونالناسوجدوا

أكبرواجمحااذهبالهما:وقالولديهونادىغنيا،سأصبحإقوالحقالأشرار:أحدصاحكذلكالأمر

بوزنهبهعماباعوبالفعلتالفا،بالورقالملتصقالتينيكونأنوتاْكدالتينشجرأوراقمنكمية

أصيبواالتينأكلواعندماولكنهم،نفسهالتينمنأكنرالتينبورقيحجبونالناسكانإذذهبا،

".خبيثةبأمراض

جيرانهمنهيغترفالماءمنينبوعالمدنيينلأحدكانأنحدث،عليكمامسكولما:عيسىقالثم

يغسلْأوليغتسليكفيهالماء-مامنمجدلاالينبوعصاحبالرجلوكان.أنفسهملتنظيفيكفيهمبما

ملايسه.

مقا؟بلفىليبيعهالتفاحقشرأحدهماواختارالتفاحلبيعذهباشخمينأنوحدث:عيسىقالثم

بعضمقابلفىينللمثشرالتفاحيعطىأنفىفرغبالثاقأما،نفسهالتفاحإلىالنظردونذهباوزنه

واذهبا،بوزنهالتفاحقشرشراءعلىأقبلواالناسولكبئ،الرحلةخلالأودهبهيسدالذىالخبز

ذهبوابلالخبز،بعضمقابلفىباْكملهالتفاحيعطيهمأنفىيرغبكانالذىالاَخربالرجلكتموا

.تحقيرهحدإلى

معذهب،الجموعصرفأنوبعدوالأمثلةبالكنايةالجموعإلىيتحدثعيسىراحاليومذلكوفى

بيتها.فىوخدمةيستضيفاهأنوأمهقبلولقد،الأبيتيمابنعندأقامحيث،نايينإلىحوارييه

المائةبعدوالثلاثونالثالثالِإصحاح

؟".للناستضربهاكنتالتىالأمثلةمعنىمامولانايا":قانلينوسألوهعيسىمنالتلاميذاقترب

أحدثكمسوفالعشاءصلاةمنننتهىوعندمااقتربتالصلاةساعةإن"اسمعوا،:عيسىأجاب

عنها".

الطريقفىالبذرةيرمىالذى"الرجل:منهالتلاميذواقتربالصلاةانتهتأنبعدعيسىوأجاب

منالعديدونفيتلقاهاادلهكلمةينشرالذىهوالطيبةالاْرضوفوقالأشواكوبينالحجروفوق

الذينوالبحارةالتجارأسماععلىنزلتكأنهاالطريقعلىنزلتماإذافمثلا،سجيتهعلىكلالناس

علىالهبنزلوإذاإبليىبفعلاللهنسوا،متنوعةباْمموإختلاطهمالطويلةرحلاتهمبسببنسوا

بسببالناسهؤلاءمثلإنإذ،وخدامهمالملوكندماءأسماععلىنزلتقدالطيبةالكلمةكأنالصخر

لهايأبهونولا،نفوسهمفىاللهكلمةتترعرعفلاأميربعدأميرايخدموقالسريعوتحولهمالكبيرقلقهم
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بهايمابونمحنةمنف!ا،ادلهإلىوتوسلاتشدائدمنبهممرمالتذكرواالذاكرةبعضلممكانتولو

عنأما،معاونةأومساعدةمنهميؤملفلناللهنسواالذينهؤلاءأمامها،يخلصهمأناللهوذكرواإلا

اقهكلمةنبتتمافإذا،الحياةمجبونالذينهؤلاءيسمعهاكلماتكاْنهالاشواكبينسقطالذىالحب

الطيبةالبذورتخنئرالرغباتفالأطماعالجسديةوالمتحةالجنسيةالرغباتفيهمشاعتماوإذابينهم

الطيبةالأرضعلىتقعالتىالبذورعنأماربهالإنسانتنسىالجنسيةفالرغبةاقه،كلمةتمثلالتى

اقه،نحافتهمجزاءالاْبديةالحياةبنتاجإليهمفتأقيخافونهالذينهؤلاءآذانعلىتنزلاقهكلمةفكاْنها

ربافإنذلكوعلىثمرا،اللهكلصةتطرحربه،الإنسانفيهايخافكل--حالةفىإنهلكمأقولوالحق

ولكنهشىء،كلخلقالذىهواقهيكنوإنشى.،كلأصلفهو،بالربيكونماأشبههوالأسرة

هذايخمهالذىربناهوالتكاثر،ثمالإخصاببهايتمالقالعمليةياْقلاهوإذحقيقيا،أباليس

أهملماإذاذلكوعلىاقه،كلمةهونفسهوالحبالإنسانهوالحبفيهيبذرالذىوالحقل.الحالم

قلبفىالخطينةببذرالشيطانيقومالحياةمسائلفىانشغالهمبسببادلهبكلمةالتبثيرفىالمعلمون

الأطهارفيصيح.الشريرةالمذاهبمنلهاعددلاوأضكالاله،حصرلاشراتنبتحيثالإنسان

أخطاؤهكانتإذنفلماذاالصالحةوالحقاندالتعاليمالإنسانتعطألمسيدنا"ياوالاْنبياءالطيبون

الشيطانبذربذاتهمتباهياتكبرعندماولكنصالهةعقائدالإنسانأعطيتلقد":ادلهفيقول؟"كثيرة

وفانوق".شريعتىيبطلحتىالباطل

"،الإنسانتحطيمناطريقعنالخطاياهذهنبددسوفمولانا"ياالأطهار:الصالحونفيقول

القربى،صلةتربطهمإذ،بالكافرينوثيقةارتباطاتعلىفالمؤمنونذلك.تفحلوا"لا:اقهفيجيب

معاالكافرونمجتمععندماالحسابيوم،القيامةيومانتظرواولكن،الكافرينمعالمؤمنونويضيع

نعممملكى.إلىيأتونفلسوفالصالحونالمؤمنونأما،الشيطانومعهمجهنمإلىالملائكةفتدفحهم

".العالمتوبةاقهينتظرسوفآجلهمومنصالحينأولاداالكفرةمنالكثيرونيلدسوف

المائةبعدوالثلاثونالرابعالِإصحاح

الحقة،بالعقيدةيبشرونالذينن2الحقيقيوالمعلمونهم،الناضجالطيبالتينحملواالذينْهؤلاء

إلىيلجئونالذينالمعلمينوكلامالتينأوراقإلىيلجأالكاذبةالكلمةتسعدهالذىالحالمأنعلى

فيأقوالحسالجسدمتعةفيجصل.بنفسهالشيطانينضموعندئذالمزوفاتالمنمقةالمزوفةالكلحات

وإذا،والخطيئةالمحصيةتحتهاليخفىالاْرضيةالأشياءمنأوالتينأوراقمنكبيرةبكميةالكاذبالمعلم

أبدية.موتةيموتلأنواستعدالإنسانمرضذلكحدثما

هوإنما.ملابسههوينظفأندؤنخطاياهمبهلينظفواللغيرولعطيهالماءيملكالذىالإنسانأما

المعصية.فىفيعيشنفسهوينسىالمغفرةالإنسانيحلمالذىكالمحلم

الملانكة.لالهأهلأنتالذىبالقصاصينطقفلسانكأتمسكماالمسكينالبائسالإنسانياْئما
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يشعرأفلاالنملةكجسدصفيرجسدلهكانوإذا،الفيلكلسانلسانالإنسانهذالمثلكانفإذا

وصشيةلاْعظمالإنسانهذامثلإنبالحقلكمأقولوالآنتاْكيد..بكلنحم3نحيفغريبشىءبأنه

لبيعذهبااللذانالشخصانأما.التربةعنيكونماأبعدوهوبالتوبةينصحالذىأخيهمنوغلظة

نفسهوفىبالحقيقةيبشرفكانأحدًا،يتملقلمثمومن،ادلهمحبةأجلمنيكرزكانفأحدها.التفاح

هذامثلرجلأإن،حضرتهفىروصتقفالذىالقيومالحىوبادتهالفقير،الرجلصحيشةيعيشكان

عليه.يقبلونولاالناسمجتقره

مرضاةأجلمنيبشرالذىكالشخصفهوذهبًا،ورئهمقابلفىالتفاحيبيعالذىالآخرالبائعأما

منكمالمسكينللإنسانياتملقهيستهويهاالقالررحيدمرأنهأى،العالميتملقوبالتالى،الإنسان

الاْمر.هذابسببهلكتروح

فىمحبةيبثرالذىذلكنعرفوكيفاقهكلمةإلىنستمع"وكيفقانلأ:الإنجيلهذاكاتبوسأل

وكذئا..؟"مداهنةيبشرالذىذلكمناقه

فإذا،يتكلمالذىهووتعالىسبحانهوكاْنهيبشرمنكلإلىنستمعأنأولًا"مجب:عيسىأجاب

والمحصية،الخطيئةمجاربلاالذىذلكبه،تكلمبماإليهيوحىالذىهوادلهأننحلم.صالحةمبادئبشر

فالحق،المخيفةالحيةنتجنبكمانتجنبهأنعليناهـبحب،الناسيداهنفهوالحصاةالأشخاصمجترمثم

.الإنسانأذنفىسمهينفثإنه

جيدةضادةإلىمجتاجلافإنهجرمجًاكانماإذاالإنسانإنلكم،أقولالحقأتفهموننىهل

كلماتإلىمجتاجلاالمخطىكذلكليطهره.مفعولذىمرهمإلىمجتاجولكنه.جروحهلتضسيد

المعصية".عنيتوقفحتىتأنيببهاكلماتإلىبل،معسولة

المائةبعدوالثلاثونالخامسالإصحاح

يتجنبحق،جهنمفىسيمضونوكم؟الضائعونيعذبكيفلنااحكى،معلم"يا:بطرسقال

".الخطينةالإنسان

عليه،أجيبكتعالىبإذنهوإقعنه،تسألالذىذلكعظيملأمرإنهبطرس"يا:عيسىاجاب

تحتمنهاالواحد،طوابقسبعأودركاتسبعمنتتكونولكها،واحدةجهنمأن:بطرسيااعلم

أبواهـبسبعةجهلفىتسببقدإبليسفإنأقسامسبعةإلىتنقسمالخطينةأوالمعصيةأنوكماالآخر،

وهوإيمانهزاغلمنالأسفلالطابقجعللقد،العقوباتمنأنواعسبعةهناكوبالتالى،لجهنم

لهمقاللهكتبماالعذابمنمتحملينتعلوهالقبالمراكزمارينفيدخلونه،بالتهالمئركينللحلحدين

يأقأنأرادإذاأواقه،منأعلىيكونأنإلىسحىقدالشخصكانماوإذادرك،أوطابقكل

هذاْفمثلباْلوهيته،يعترفأنرافضاومشينتهادلهأوامرذلكفىمحارضاالخاصةبطريقتهيشاءما

عندماالعنبعاصرويدوسكماعليهفيدوسون،وشياطينهإبليسأقدامأسفلفىسيكونالشخص
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به.وبستهزنونيسخرونثمالنبيذيصنمون

محن،منيشيبهملماويفرحون.نعيممنجيرانهميصيبلمايغضبونالذينالغيورونهؤلاءأما

ستقابلهمالتىالجهنميةالحياتمنكبيرًاعذداسيجدونوهنا،السادسالطابقإلىسيذهبونفهؤلا،

!.كاللهبفيهامنيخرجبغيظ

سفلالاًالدركإلىيهولملاْنههـمحزنلعذابهيبتهججهنمفيشىءكلأنالملحدالكافرهذاوشخيل

-أوفرخالإنسانيستطيحونلاالعذابعليهمكتبالذينهؤلاءأنمنالرغموعلى،السابعالطابقأو

وقدنفسهويرىحلمفىالانسانكانلومغيظوق،اكاوكاْكمتظهرهمسوفاقهعدالةأنإلاضفاء

الحسودالبانسالنخصأمامالحالسيكونوهكذامهينبحذابيشعرأخذحقشخصاستحقره

سوفالثخصهذافإن،وأسىوحزنلنقمةبل.لسعادةسببأولفرحداعهناكيكنلمإذاوحتى

.أفدحجزاءًينللملأنهويأسفلمميبتهيفرحشخصكلوكأنيرى

بالاملاق،يثعرونحيثالخامسالطابقإلىفيذهبون،يملكونلافيمايطمعونالذينهوًلاءأما

بامساكيهموعندمايريد،ماكلعليهيعرضونالزبانيةإليهفيتقدمالولائميقيمالذىالغنىيشعركما

ادلهيسمحلاذلكوعلى،ادلهفىمحبةشيثاتحطلمأنك":لهوتقول،آخرونزبانيةمنهحظفهيبتغيهما

شيئا".تتلقىبأنلك

والبحبوحةالعظيمةالوفرةيتذكرعندماالظروفهذهفىنفسهمجدلسوفالبائسللانسانيا

يدهتحتكانتالتىبالخيراتأوفيههوالذىوالإملاقبالعوزولقارنهافيهايعيشكانالقالكبيرة

الأبدية.البهجةيكتسبأنبسببهايستطيعكانوالتى

الذىالطريقغيرواالذينهؤلاء،الشهوةأصحابإليهيذهبفلسوف.الرابعالطابقعنآما

الطابقهذاوفى.جهنملزبانيةالمحترقالروثفىخبزتالتىكالحنطةوكأنهمولبدونلم.اقهأراده

بهيع-تتحولفلسوف.مثلهمزانياتزنوا!معالذينهؤلاءأما،نحيفةجهنميةحياتتعائقهمسوف

جهنم،زبانيةوكأنهنالزانياتالنساءتظهرولسوف،الأبديةالنارقوامهاوجوهإلىالنجسةأفعالهم

،--الزعافبالسمتسيلوافواههنشررًا،يقدحالذىالكبريتمنمآعينهنالأفاعى.مقشعرهن

التىبالسنانيرشبيهةشائكةبسنانيرملفوفبالتورسيكونماأشبهوجسدهن،علقمولسانمم

نار.جذوةالتناسليةوأعضاؤهنكأمواسوأظافرهن،الثعبانكآنياتومخالبهن،السمكبهايصطادون

لمن.مخدعًايكونجهنمحجرمنبجذوةإلاتنطفىلاالشهوانيةرغبتهنفإنكلهذلكومع

مشيدةمدنوهنا،عملهمفىيتباطنونالذينبالكسالىسيقذفجهنممنالثالثالطابقوفى

صغيراحجرالأن،بالأرضوتسوىفتهدماللهأمرجاءهاإقامتهامنالناسفرغكلما،مقامةوقصور

علىالكبيرةالأحجارجديدمنفيحملونأخرىمرةالكسالىريلبدأ،المناسبمكائهفىيوضعلم

همالذينيرونأنهمالعملعلىيحفزهمومما،يمشونوهمأجسادهملتبردأيديهمتتوقفولماأكتافهم

كالسلاسلحوالموالتفت،الجهنميةالثعابينقيدتهمفقد،وأرجلهمأيديهمحركةفقدواقدكسلأأشد
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ظهورهم.أحنتوقدمرازاوجرههمعلىفينكفئونيدعونهمالزبانيةوراءهمنجدوالأمَروالأدهى

الضعف.إلىعليهمالعبءزادوقد،أنفسهمليساعدواأيديهميمدواأندونالأحمال

الطعامفىقحطانجدوهناضهمين،جشعينحياتهمفىكانوامنماْوىفهوجهنممنالثاقالطابقأما

فيتمنون،بتعذيبهمتقومالتىوالحياتالعقاربأكلإلىفيضطر.نهمهيشبعماالانسانمجدلاحتى

والذىإليهمجهنمزبانيةيقدمهالذىالطعامهذامثليأكلرالاحتىتلدهملمأمهاكمأنلوادلهعلى

أيديهميمدواأنيستطيعونفلانار،منبأغلالوأرجلهمأيديهمغلتوقدشهثا،طعامًامظهرهفىيبدو

سوفيلتهمونهاالتىالعقاربهذهأنوالأمروالأدهىأمامهمالطعامأطباقظهرتإذاأرجلهمأو

نجسةخرجتماوإذاتمزيقًا،الداخليةأعضاؤهمفتتمزقأجوافهممنبالخروجلتسرعمعدتهمتلتهم

الأولالطابقإلىفيذهبونالدنيافىصبرهميفقدونالذينهؤلاءأما،أخرىمرةأكلهاعاودواقذرة

إلىذهبواممنالنار،عليهمكتبتمنكلومنالثمياطيناجميعمنوالسبابالشتانمعليهمتنهالحيث

يقهمطرفىفيدوسونهمالأرضعلىفينكفئون،ويسبونهمويستحقرونهمفيرفسوضهم.الأسفلالطوابق

وقدنفسطعنيدافعأنالمرءيستطعلموإذا،رقابهمفوقأقدامهمواضعينالأسفلجهنمطبقاتإلى

ربطقدلسانهوكأن،والإهاناتالشتانمفيردغيظهعنينفثأنيستطيعفلاوقدماهيداهغلت

العامةالعقوباتتجدالملغونالمكانهذهوفىالجزار،عندالذبيحةبهتعلقالذىالخطافمثلبخطاف

العالمظواهروخلطالخبز،لعملببعضبعضهاالحبوبخلطبينهاومنبهيعًا،جهنمأهلعلىتنزلالتى

بعدالةجميغافتتحد،وخوفوعواصف،ودةوبروحرا"رةوكبريت،وبرقورعدوصواعق،وثلجنارمن

علىيعملالعناصرهذهمنواحدكلولكن،الثلجتسيحلاوالنارالهرارةيهدئلاالبردأنحتى،ادله

،،.الملعونينالمخطثينتعذيب

المائةبعدوالثلانونالسادسالِإصحاح

بحباتملىقدكلهالعالمأنفرضولو،مسمىغيرأجلإلىالكفرةيبقىالملعونالمكانهذا"فى

لسر،العالمينقضىحتىسنةمائةكلواحدةحبةمحملصغيرطائرهناكوكان،الصغيرةالذرة

يضعواأنيريدوالملأضهملهحدلاأبدىفعذاجمهملهم،أمللاولكن،الجنةفىأملولراودهمالكافرون

ادله.فىحباوعصيانهملكفرهمحدا

بالخوفالتلاميذشعروقد"،الأياممنيومفىعذابهمينتهىإذطمأنينةفىفيعيشونالمؤمنونأما

إ".جهنمسيردونالمؤمنينأنذلك"ومعنى:وقالواذلك،سممواعندماالشديد

الصالحين،ادلهأولياءأنالحق،جهنميردأنعليهكتبإذايكن،مهماواردها"وكل:عيسىفقال

الذينهؤلاءأماألم،بهمينزلولنفيهايتعذبوالنولكنهمليروها،جهنمإلىسيذهبونوالأنبياء،

سيذهباللهرسولإنلكم،أقولوماذا،الخوفبعضإلاعذابًاينالوافلنالهدىطريقعلىساروا

منبشراادلهرسولكانولمامنهخوفًاأركانهاترتعدإليهاصهبطوعندما،ادلهأنزلبماليحكمجهنمإلى
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العقابعليهمكنبومنبشر.منجهنمفىمنجميعفإنآس.بلحمجسد.غطىقدالب!ثر

لكنهاقه،بأوامريلنزمونهمماداموا،عذابهمعننكفأنجهنمسيأمراقهرسولأنإذسيفرحون

وجودبأنالمخلوقاتكليملمحقذلكاقهوسيفحلعين،طرفةتتجاوزلافترةجهنمقسيبقى

نأوتحاولوالحفاريتالجنستنكمشبالنارالرسولحلماوإذا،ونفعهمخدمهمقدهناكاقهرسول

آت،عدونامحمذاإناهربوا..اهربوا..:للأخرىالواحدةوتقولالمحترقةالنارجذواتوراءتختبى

برغممحمد،يامقأنبل"إنك:صوتهبأعلىهـلصبحبيديه7جههعلىيلطمذلكإبليسيسمعوعنحما

ظائا".عاقاكنتلقدلك.ومحارضتىعداوقى

الأخيرتينالمرجتينأصحابمنأووالسبعينالثانيةالطبقةأوالمركيسكنونالذينالمؤمنونأما

هـلفرحون،الطيبةللأعماليحزنونالذينكذلكطيئا.عحلايعملواأنثونيؤمنونكانواوالذين

.سنة.ألفسبعينجهنمفىفسيبقونال!ثرلأعمال

لناأوعودكأينمحصديا"يقولونوشمحهمجهنمإلىجيريليأقهالطويلةالسنواتهذهوبعد

".الآبدينأبدجهنمفىيمكِثلنبرسالتكيؤمنمنأنوعدتنالقد

سع.ماأمامههـيردداقهرسولئحوواحتراموجلفىهـستقدمالجنةإلىالربملاكويعود

قطعتهالذىالوعدأتذكرمولاىيارب!ياقائلا:وتحالىسبخلنهاقهإلىالرسولفيتحددط

النار".فىالآبدينأبديمكثوالنإنهم؟.دينكاعتنقواالذينهؤلاءبشأنوعبدكلحاثمك

(،.تطلبماكلأَعطيكفسوفصديقى،ياقىيدما"اسأل:تحالىاقهفيجيب

المائةبعدوالثلاثونالسابعالإصحاح

اقه:رسوليقولوعندنذ

نأربىياإليكأتوسلإفىيارحمنكسنةألفسبعينالنارقبقىمنالمؤمنينبيِطفنرب،"يا

".عنهمتحفو

منكلومحررواجهنمإلىيذهبواأقالأربحةالمقربينملانكتهوتحالىسبحانهاقهيأمروعندنذ

.يفعلونسوفماوهذاالخلد.نعيمإلىوينقلو.الإسلامدينإعتنق

ثمطيئا،عملاأققديكنلموإنحقبه،يزمنمنأنوهى!هاقهرسولدينميزهىهذ.

عنه.تحدئتالذىالعقاببعدالجنةفمصير.الإسلامدينعلىمات
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المائةبعدوالثلاثونالثمامن-0الإصحاح

نزلالذىالمنزلإلىوأطفالهمنساؤهمتصحبهممبكروتَ-فىالمدينةرجالجاءالصباحطلعولما

نستطيعولن،الحنطةأكلتفالخراتارحنامعلم-"يا:لهقالواقابلوهأنوبعدوتلاميذه،عيسىفيه

خبزا".نخبزأنالنةهذه

يقتاتكان.وخادمهاللهعبدإيلياأنتعلونألا؟بكمحطالذىالخوفهذاما:عيسىأجابهم

نبىداوودأباناأنتعلمونألاأصاباضطهادبسببالبريةوالفواكهالأعشابعلىسنواتتلاثلمدة

مرتينإلاالخبزيذقلموأنهشاؤلاضطهادبسببوالأدثابالبريةالفاكهةعلىسنتينمدةعاشاقه

؟".فتط

فىالعذابفاحتملواالروحمباهجعلىيتغذونإنهماقه،أنبياءهؤلاءسيدىيالا:الناسفاْجاب

وقالبهمالرأفةعيسىفأخذت،الأطفالمنبمجموعاتإليهأتواثمالصغارهؤلاءيالماولكنصبر

فقط".يوئاع!ثرينفأجابوا:؟"الحنطةثمارتجنواحتىوقتمنلكمتبقى"كم:لهم

ولسوفوالملاةللصيامأنفسكماننرواالحشرينالأيامهذ.فى"اسمعوا.:لهمعيسىقالثم

معصيةوبدأتالإنسانجنونبدأفهنا،القحطهذافىمحقاقهإنلكمأقولوالحقاقه.يرحمكم

".اقهابنأقأوإلهأقكذبًاادعواعندماإسرائيل

حقولمإلىذهبواالعشريناليومعبيحةوفىيوئاعثمرتسعةوصلوافصامواالمدينةأهالىذهب

وعندماشىء،كللهوحكوا)عيسى(إلىجريًافعادوا.ناضجةبحنطةغطيتقدفوجدوهاوتلالم

اقه.أعطاكمالذىالخيروابهعواالإخوةأعا"اذهبوا:وقالعليهوثقاقهشكرذلكعيسىسع

وكانفيها،يضعونهانحازنمجدوالمأكمحقالحنطةمنعديدةأجرانافجمعواالرجالذهبوبالفعل

عيسىلتنصيبمجلئاأنفسهممنوكونواالاْهالىاجتمعثمبإسرانيل،الناسحديثفىسبئاذلك

.؟مجدونهفلايوئاعشرنهسةعنهيبحثونتلاميذهوراحمنهمهربقدأنهيعلمواأندونعلكًاعليهم

المائةبعدوالثلاثونالتاسعالإصحاح

وقالوا:بكواوجدوهولماعيسىوجدواأنويوحنايعقوب،ومعهالإنجيلهذاكاتبحظمنكان

؟".يبكونوهمعنكيبحثونتلاميذكجميعإنيومكلعنكبحثنالقدمنا،فررتأينإلىمعلم"يا

فىوترونهتعلمونهسوفمالىيعدونالجنمنمجموعةأنأعلملاْقفررتلقد":عيسىفأجاب

ليقتلوق،السلطةيؤلبونولسوفالسنوكبارالكهنةرؤساءالعداءيناصبنىفلسوف،قريبوقت

أحدأنكما،إسرائيلعلىملكًانفسىوأنصبالملْكأغتصبأنيخافونلأنهمالروصاق،الحاكمخاصة

الحفرةفىسيوقحهالقديرالعلىاقهولكنمصر.أرضفىيوسفبيعكماونحوننىيبيعقسوفتلاميذى
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فيها،وقعحفرهلجارهحفرأومن،الحفرةنفسفىيقعسيجعلهداوودالنبىقالكماأولى،مجفرهاالتى

".العالمهذامنويرفعنىأيديهممنربىينقذقولسوف

يكونفلنتخافوا"لا:لهموقالروعهمهدأعيسىولكن،الثلاثةالتلاميذعلىالخوففحط

وبلغمثنىمثنىالتلاميذجاءالتالىاليوموفىالشىء،بعضفاطمأنوا"،الثلاثةأنتمبينكممنالخائن

نأعلموافقد،أخاهيواسىمنهمواحدكلوراحمنتظرًاالآخريندمشقعيسىولزم36عددهم

:فقالعيسىإليهموتحدث،العالمعيسىليتركحانقدالوقت

ذللثمنهوالأتعستعس،شخصلهويسير،أينإلىيعلمأندونهدىغيرعلىيسيرالذىإن

الموحش،الممطرالموحلالطريقيلزمذلكومع،إليهيأوىنزلإلىيصلأنويستطيعيعلمالذى

الأولفالرجلتاْكيد،بكللا؟وأرضناوطنناهوفيهنعيشالذىالعالمهذاهل،الإخوةأيهاأخبروفى

هناكفهلخطينة،مناقترتماعلىلهعقابًالاجئاالعالمهذاإلىجاءالجنةمنوطردلفظالذى

يرفضالعقلإنوعوز،فقرفىيعيشالذىوهو،إليهليعودالغنىبلدهريحيتنسملالاجىإخوةيا

فىيفكرونلاويريدونهالعالمهذافىيرغبرنالذينفهؤلاء،صحتهعلىتبرهنالتجربةولكنذلك،

".إليهيستمعونلاالموتفىأحدإليهمتحدثماإذاوحتى،الموت

المائةبعدالأربعونالِإصحاح

أحدعلىبهاينعملماللهمنبنعمةالعالمهذاإلىأتيتإق1لكمقلتإنصدقوق..الرجالأمما

نأوأكيد،الجنةإلىلينقلهبل،الأرضفىليبقيهلاالإنساناطخلقلقدد!،رسولهحتىسواى،

يملكوماوطنهيتركلاعنا،غريبةبعقيدةيدينونلأنهمالرومانمنشيئًايتلقىأنفىلهأمللاالذى

لكمأقولوإقروما،إلىوطنهيتركفلنقيصر،أهانقدكانماإذاناهيكويستوطنها،رومافىليعيش

الناسهؤلاءبينمريرةذاكرةلكإنالموت)أيها:اقهنبىسليمانقولذلكعلىوشاهدىالحق

سأعيشأقاعلمواالاَن،أموتسوفلأقهذااْقوللاإفى(،الغنىمنبحبوحةفىعاشواالذين

سأمرت.أقتعلمواحتىوإليكممعكمأتكلمولكنى،العالمنهايةحتى

إنما،واحدةمرةولوحتى،وقتهغيروفىرويةدونعملشىءأىأناعلموا،الحىالإلهوبحق

هل،بإتقانوقتهفىعملهعلىأنفسنانروضأنعليناوجبشيئًانفعلأنأردناماإذاأننالنايبرهن

نأللإنسانكيفولكنحرب،فىوكأنهمويعملونالسلمأيامفىيتدربونكيفرأيتمهلالجنودرأيتم

؟الموتعلىيتدربلموهوطيبةموتةيموت

أين؟إلىأتعلمون".وتعالىسبحانهعندهجليلعملأولياًادلهموتإن"داوود:النبىقاللقد

نادرفهوطيئا،استقبالأيستقبلونهالذينهؤلاءموتيكونوهكذا.ثميننادرشىءكلإنساْخبركم

الوجود.خالقوتعالىسبحانهنظرهفىثمينوهو

تكو!ألايخشىفإنه،بدأهعملًايتمأنأرادماإذاوحتىعملًا،الإنسانمابدأإذابالتاْكيد
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عندمافهو،بنفسهاعتزازهمنأكثربالحياةيعتزأنه.المسكينللإنسانيا،طيبةنهايةوترتيباتهلتصرفاته

أما،جيدةحياكةحياكتهعلىيحرصيقطعهأنوبعد،يقطعهأنقبلجيذايقيسهالقماشيقطع

؟.بالموتيقيسهالافلم.يموتأنلابديولدالذىفالإنسانمعهلتموتمعهولدتوقد-حياته

هذاأنومتصورينةالأساسمتصورينيضعونهحجركلفىيتمعنونوكيفالبنائينرأيتمهل

يسقط؟فلابانتظامموضعهفىسيكونالحجر

الذىالأساسإلىتنظرلالأنكحطافاتسقطسوفتبنيهاالتىحياتكإناالمسكينالإنسانأعا

".الموتعليهيقوم

/المائةبعدوالأربعونالواحدالِإصحاح

عندمائمكساء،كلعنعاريًايولدإئهيولد؟كيف..الإنسانولدماإذالى"قل:عيسىقال

تحتيوضععندماقماشقطعةمنأكثرشينًاياْخذهلشينًا،يستفيدفهلالاْرضتحتيوضعيموت

معمتناسيةسكلمللأىالوسيلةكانتماإذاالدنيا؟منأخذهالذىجزائهكلهوهذاأليس؟الأرض

بطيباتتمتعالذىالإنسانيريدهاالتىالموتةوماهى؟طيبةالعملنتائجتكونأنوجبونهايتهبدايته

شنعاء(.ميتةالعاص)سيموت:النبىداوودقالكماأوالاْرض

الخثب؟منعرتًاالخيطمنبدلًايفعأنيمكنفهلوحياكتها،للثيابخياطهناككانماإذا

سوفجيرانهوأنورانها،منجدوىولاهباء.عملهنتيجةأنلاشك؟عملهنمايةتكونكيف

،طيباتمنالأرضمافىجنىإلىيخففهوباستمرارالشىءنفسيفعلأنهيودلاوالانسانمجتقر*نه،

نأيمكنلاالأرضوطيباتسمهافىالشجرجذوعيدخلأنيحاولالتىالإبرةهىالاْرضبأنعلمًا

عملهيذهبأم3ينجحهلولكن.يعملفيماينجحأنمجاولبجنونهالإنسانولكن،الخيطتكون

هباءً؟

فالذى،الحقيقةيجدولسوفالقبور،فوقماوينظرالمدافنإلىفليذهبكلماقلايصدقمن

الخقيقةالنظرياتفيهمجدفلسوف،الموتكتابولينرس،ادلهخشيةممنىتمامًاسيدركالآحْرة،يثوق

المثاعر-ومنالبدنيةالشهوةومنالدنيا،هذهمغرياتمنمجترسأنعليهأنيمركولسوف.لخلاصه

للديذان.طعائايصبحسوفالإنسانفجسم،الحسية

فىإلاآمنافيهيسيرأنالإنسانيستطيعفهل،الحالهذاعلىطريقهناككانماإذالىقولوا

وينافسهالإنسانأخاهيخاعمإنسانفىتقولهالذىما.عنقهفتدقوقعجانبيهعلىسارفإذا؟الوسط

لابدإنكم؟لكمبالنسبةغريبًاذلكأليس،ينافسهالذىوأخوههوفيُقتلالطريقجانبعلىالسيرفى

".يانسونأنهمفلابدكذلكيكونوالمفإذا،معتوهونلمجانين"إتهمتقولوا:أن

".يائسونأنهمفلابدمجانينيكونوالم"إذاالتلاميذ:فرد

عاشواقدماكانواإذافهمبها،حئاالعالميحبونإنهملكم،أقول"الحق:وقالعيسىفبكى
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نجواقدولكانوا،الربشريعةاتبعواقدلكانواالأمور،فىالوسطيلزمالإنسانمجعلالذىبالمنطق

وغدواالمعتوهينكالبلهأصبحواالدنياومتعةالجسد،طريقيتنسمونلماولكهمالأبدى،الموتمن

الفسئفىويتنافسونوكبرياءعجرفةفىيعيشواأنمجاولونفهمأنفسهمعلىحتى،قساةألداءأعداة

.لدعارةوا

المائةبعدوالأربعونالثافىالِإصحاح

العالم،هذافىمرموئارجلأيصبحألامنبيأسشعرهربقدعيسىأنالخاننجهوذارأىعندما

ادله،فىحئامالمنلعيسىيعطىكانمابكليحتفظكانإذ،عيسىحافظةمجملكانناحيةفمن

قالالأملهذافقدولمامرموقارجلأهويصبحوبالتالىإسرانيلعلىملكاعيسىيصبحأنيأملوكان

منويطردقبسيضيقوأنه،نقودهأسرقأقيعرفأنهفلابدحقانبئاالرجلهذاكانإذا":لنفسه

الشرفهذامنيهربألافيجبعاقلأرجلأكانوإذا،رسالتهفىأوفيهأعتقدلاأقخاصةضدمته.

والفريسيينوالكتبةالكهنةرئيسمعأتفقأنلىالأجدىفإنوبالتالى،عليهادلهيسبفهالذىالرفيع

الكثبةوأخطرأمرهحزمذلكوعلى"منهمالخيربعضيميبنىسوفوبالتالىلمم،أسلمهأنعلى

يتشاورونوأخذواالكهنةرنيسإلىهؤلاءفذهب،نايينفىالأمورسارتكيفلهموشرح.يسيينوالفر

هوإذحالنايسوءوأنلابدملكا.الرجلهذاأصبحإذانفعلهأننستطيعالذى"وما:لهوقالوامعه.

فهو،القديمالزمنفىالعادةبهجرتماوفق.صحيحةعبادةادلهوعبادةالكنيسةإصلاحإلىيمعى

سنهلكأننالاشكأالرجلهذاسيادةتحتنتأقلمأننستطيعكيفتقاليدنا.معيتشىأنيستطيعلن

".الطعامنتسولوسرنالناعملولاأصبحنامناصبناتركناماإذافنحنأولادناومعنابهيعًا

كمابشريحتنايهتمانولاوشريعتناقوانيناعنغريبينحاكمظلوفىملكظلفىنعملالآنإننا

غفورفادتهمعصيةأتيناماإذاوحتىنريد،مانفعلأنفنستطيعذلكوعلىبثريعتيهما.تمتملانحن

فلنملكًاالرجلهذاأصبحماإذاولكنلنا.فيففرنصرموأنالقرابينلهنقدمأنونستطيعرحيم

قالاأنهذلكمنوالاْمر،وكتابهموسىشريحةعلىوتعالىسبحانهاللهعبدناإذاإلانستميلأننستطيع

وإنا،إسماعيلصلبمنسيأق"بل.تلاميذهأصدقالكماداوود".صلبمنيأقلنالمسيحإن

أولاد!أنلاشكالحياةفىالرجلهذافائدةفالإسحاقوليسلإسماعيلكانادلهوعدهالذىالوعد

سيخضعوبالتالىوممتلكاتنا،بلادناوسيعطوكم،الرومانعندالمدللينسيصبحونإسماعيل

أنهإلىأشارالقولهذاالكهنةكبيرسمعولما"،مضىفيماكانواكماأخرىمرةللعبرديةإسرائيلبنو

يفعلأنيستطيعلنالعسكروبدونعيسىيتابعونفالناس،الحاكمومعهيرودسمعيتداولأنيجب

المسألة.هذهمنننتهىأننستطيعالعسكروبفضلاقهبففلولكنناشيئا،

الهاكمايوافقأنبحدليلًايأسروهأن،عيسىعلىوتآمرواأئفسهم،بينتداولواذلكوعلى

ذلك.علىوهيرودس
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المائةبعدوالأربعونالثالثالِإصحاح

آخرتلميذأىمنأكنرالخائنيهوذاأظهراليومنفسوفى،دمشقإلىالتلاميذجاءاقهمنوبوحى

إلىيسعىالذىهذامنشخصكل"فليحترس:عيسىوقالعيسىغيابعلىالعميقحزنه

".مناسبةوبدونللمحبةتذكازاإهدائكم

حقيقةنحننفهمألاادلهأرادفقد،عيسىإليهيرمىكانالذىالمعنىعليناالتبسأنهوالحق

.عناهما

نأالربملاكأمرقهكذاالجليلإلىأخرىمرة"فلنعد:عيسىقالالتلاميذكلأقأنوبحد

حولهتجمعواشعبهاعرفهوعندما.الناصرةإلىالسبتصباحفىعيسىوصلوبالفعل،هناكإلىأذهب

وسطيراهأنيستطعلم،الجسمصغيروكانزخايوس.اسمهوكانالجباةأحدأنحدثولكن،لرؤيته

المعبد،"الكنيس"إلىطريقهفىهناكمنعيسىيمرأنمنتظراالجميزضجرةفتسلق،الضخمةالجحوع

."منزلكالزمفاليوم)زخايوس(،يا"اهبط:وقالإليهنظرهرفععيسىوصلوعندما

،كبيرةوليمةلهيقيمواأنبيتهأهلوأمروسرورفرحفىبهورحبالشجرةأعلىمنالرجلفهبط

المكوسنأوالعشارجامععندليأكلمولاكميذهب"لماذا:عيسىتلاميذإلىجهمصونالفريسيونوراح

أ،،.الخطيئةومقترفى

لكمقلتالسببلىقلتمفإذا؟منزلهفىالمريضلعيادةالطبيبيذهب"لماذا:عيسىفأجابهم

هنا(،.إلىمجينىسبب

*".ويعالجهليطببهدا:لهاسافقا

فقط،(.مغالمرضبلدواء،إلىحاجةفىليسوافالناسلاالحققلتم"لقد:عيسىقال

المانةبعدوالأربعونالرابعالإصحاح

يتوبحتى.العالمإلىوأولياثهباْنبياثهيبعثادلهإن،حضرتهفىروحىتقفالذىالحىالإله"وحق

عنهمالذينللمؤمينوأولياءهأنبياءهيرسللافهوسيناتمم،عنهـسكفرواالناسمنالمخطنون

وأحمامإلىيحتاجونلاأنهمحقمتطهرون،وملابسهمأجسادهمفىهموالذين،معرضونالمعمية

العصاةإلىذاهببأقحقْاسعداءأنكمفلابدفريسيينحقاكنتمإذالكمأقولولكنىلاْبداتهم،غسل

فيه.همممالأخلصهم

أنكميبدوإذلكم،أناسأقول؟الفريسيينعرفدنالعالمبدأأينومنأصلكمعنأخبروفى

كلماقى.سصاعإلىتتطلعونإنكم.الحقيقةتعرفونلا

بها2ليبقىالجنةإلىاقهفاْرسله،بالعالميأبهلاالحقطريقفىيسيرللربصديقاأخنوخكان
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وآخرإيليامعالأرضإلىأخنوخسيعودالعالمنهايةتقتربوعندما،الحسابيومحتىويلزمها

الذىمعناهافازيسىفكلمة،خالقهادلهمرضاةإلىيسعى(الجنةفىحثا)بدأبهذا،الإنسانعلمولما

الصالحين.الطيبينالرجالمنسخريةأولاالاسمهذااستخدامبدأكنحان،لغةفىادلهلمرضاةيسحى

()الكنعانيونأمسكوعندما!بأيديهمصنعوهاالتىوالأصنامالأوثانيعبدون)كنعان(بنوكانفقد

عبدةأىالفاريسين،اسمعليهمأطلقواأالعاعنوانصرفواالربلعبادةانقطعواالذينالناسبهؤلاء

غيرها.أوالريحيحبدوالذىالاْصنامفىيعتقدلاالذىالمجنونالرجلالواقعفىيحنونوهماقه.

".آلهتكمعبادةعلىواقبلوامصيركمإلىأنتمانظرواوعليه

ولكنهم،أنتمكايسيينفىفعلاكانواوالأنبياءالقديسيينجميعإنلكمأقول"الحق:عيسىقال

وبضاعتهم،ومدحهمأوطانهمتركوابل،خالقهمفىمحبةويرجونهيعملونهعملكلفىادلهيرونكانوا

".لعبادتهوتفرغوا،ادلهفىحثاللفقراءثمنهاوأعطوايملكونمافباعوا

المائةبعدوالأربعونالخامسالِإصحاح

ألفعشرسبعةيسك!هاجبلاعشراثنا،وصديقهاللهنبىإيلياأيامفىكان،الحىالإلهوحق

الصالحين،الأتقياءمنبهيغاكانوابلفاسد،أوشريرأو،مستهجنأحدبينهممنيكنولمفريسى،

الفريسيين،منألفمانةعلىيزيدونإسرائيلوسكاناليومولكن،ادلهخلقهاالتىالصفوةفكانوا

.الصفوةمنواحدألفكلبينمنيكونأنتعالىادلهإلىنضرعفإننا

دينناتعتبروأنتعليهمالمغضوبالمستهجنينمنبهيغافنحنإذن":غضبفىالفريسيونفأجاب

فاسدًاا،.مستهجنًادينا

حسنًادينًاللفريسيينالحقيقىالدينأعتبربلمستهجنًا،شينًاأعتبرلا"إقةعيسىفاْجاب

فريسيينكنتمإذامانرىأولادعوناولكن،أموتأناستعدادعلىفإقذلكأجلومنمقبولا،

".اليشعتلميذهدعاءعلىبناءادلهشريعةمعالحكمةضمنهصغيرًاكتابًاإيلياكتبلقدوفعلا.حقيقة

نأيعلمونكانوالأنهمالطيررءوسهمعلىوكأنصمتواأليشعكتاباسمالفريسيونسمعوعندما

بنيؤية.باْعمالاشتغاالمبحجةالخروجإلىيتوقونكانواذلكوعلى،تقاليدهمأوبمذهبهميلتزملمأحذا

عبادةإلىوتنمرفواأعمالكمتنسواأنعليكموجبفريسيين،حقاكنتم"إذا:عيسىقالثم

فىكلمةأولإن":المقالولكنهسماعهعنينصرفواأنوحاولواشديذا،اضطرائابوافاضطر".ادله

خالقهم،ادلههدىعلىيسيرواأنفىيرغبونالذينلهؤلاءهذايكتب(عبدادله)إيلياالصغيرالكتاب

يكتفونادلهيخثمونوالذينقليلا،ادلهيخشونالذينهؤلاء،المعرفةمنمزيدفىيرعْبونالذينهؤلاء

ققط.ادهّيريدهمايعرفواباْن

المعاصىعنيصرفناأنيحاولالذىادلهفىيرغبونلا،المنمقةالكلماتفىيرغبونوالذين

ويهرنا.فيلومناوالشرور،
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فىوجدإذايتأذىمهمفالسيد،بيوتهمونوافذأبوابهمفليغلقوا،ادلهأجلمنيسعونالذينهوْلاء

خارجنا،فىوليرداخلنافىفادتهوعاطفتكم،شعوركمعلىحافظوافيه.يكونأنأهلهيرغبلامكان

يكرهه.الذىالعالمهذافىوليسنفوسنافىإفه

الإنسانيكسبأنفىفاندةفلا،أنفسهمعلى،الطيبالعملفىيرغبونالذينهؤلاءفليحافظ

أقليعلموالذىأفضلعيشةغيرهميعلمواأنفىيرغبونالذينهؤلاءفليعنر،نفسهونحسركلهالعالم

إلىيستمععندماحياتهيصلحأنالمخطىيستطيعكيفمنه.أعلمهومنيعلمأنيستطيعلاغيرهمن

صعدعندمافموسى،الناسكلامعنيبتعدواأناددّسبيلفىيسعونالذينوعلىخطاْمنهأعظمآخر

ادلهسبيلفىيسعونالذينهؤلاء،صديقهإلىالصديقيتحدثكماادلهإلىتحدثسينا،جبلإلى

نأالصالحالانسانيستطيعواحديومففى،والعالمالناسحيثإلىيومًاثلاثينكلواحدةمرةينزلون

اددّ.سبيلفىالعملهذاكانطالماسنتينغيرهمنيستغرقعملايعمل

تكلموإذا،قدميهيضعحيثبليسارا،أويمينايلتفتأنمجبفلا،الصالحالرجلساروإذا

كلوليفكرجائِع،وهوالمائدةوليتركيشبعلاحتىفليأكلأكلماوإذا،ضرورىهوبماإلايتكلمفلا

نَفسَه.المرءيأخذكماأوجداضرورىهوفيماوقتهيصرفوأنغده،يعيشلنأنهيوم

العارية،الاْرضعلىيرقدجسدهوليدعهالحيوانجلدمنواحدبجلبابالصالحالرجلوليكتفى

وإذا،غيرهيكرهولانفسهفليكرهيكرهأنعليهكانوإذا،ينالآخرومجب،ساعتينينامأنويكفيه

.الحسابينتظروكاْنهحْشوعفىفليقفالصلاةوقتأقما

البين،الطريقهذاوعن،لموسىادلهأعطاهاالتىبالشريعةوعملا،ادلهفىمحبةهذاولتفعلوا

دائمًا.أنفسكمفىادلهيكونولسوف،زمانكلوفىمكانكلفىادلهستجدون

حفا،فريسيونكنتمإذالكمأقولوإق،يسيونالفرأيهاإيلياتركهالذىالصغيرالكتابهوهذا

".المخطنينالعصاةيرحموهوواسعةاددّهفىحمةإليكمبحضورىلابتهجتم

المائةبعدوالأربعونالسادسالِإصحاح

محبةالربامنعليهحصلتماأمثالأربعةأعطيكسوف،سيدىياعليك"أمسك:زخيوسقال

".اللهفىمنى

والعاهراتالجباةمنكثيرينأنالحق.اليومهذافىالمنزلهذاإلىالخلاصأقىلقد":عيسىفقال

علىأنفسهميعتبرونالذينالناسمنوكثيرونادكّ،ملكوتإلىسيذهبونوالمعصيةالخطينةمرتكبى

ذهبحتىهذاالفريسىسمعأنوما"،الأبديةالنارحيثجهنمإلىسيذهبونالمستقيمالصراط

:لتلاميذهكلامهوجهالوقتنفسوفىوأنابوا"،تابوا)،هؤلاًالذين:عيسى3قالثمغاضبًا،ممتعضًا

ففعلافيهالأتاجرالبضاعةمننصيبىأعطنىأبتىياالأصغرفقال،بولدينادلهرزقهأبهناك"كان

6العاهراتعلىيملككانماكلفصرفناءبعيدبلدإلىبهذهبحتىنصيبهتلقىإنوماذلك،والده
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أحدمنزلفىيخدمأقإلىالبائسالابنواضطرالبلدفىكبيرةمجاعةحدثتثمكبير،بذخفىوعاش

جوعهمنيخففأنحاولالأوزيطعمكانوبينماهأملاكهفىالموجودالأوزبرعايةفكلفهالأهالىه

يعيشونأبمنزلفىالاْشخاصمنكموقالففكرعادولكنه،البلوطثمرمنأكلهاهالخنازيمرفثارك

أخطأتلقدلهوأقرلأبمنزلإلىوأذهبفسأقوم،الجوعمنأهلكهناأناوها،صيامهمرغمرغدفى

بخدمك.تفحلهمابىفافعلاقه.عندحقكفى

لقائهإلىوخفقلبهلهفحنتاب،أنهوعرفبحدمنوالد.فلمحهالفقيرالابنذهبوبالفحل

اقهوفىحقكفىأخطأتلقدأبتىيا:وقالالأرضعلىالابنفانحنىوقبلهاحتضنهلقيهولما.فؤاده

.ولدكأكونأنأستحقلافأئاوعبيدكبخدمكتفعلهمابفافحل

ونادىوعبدى،خادمىمركزفىتكونأنأتحملولنابقفأنتهذاتقللابقياالوالد:فاْجاب

إصبحهفىوخاتمًاجديذانحلاوأعطو.هذا،ولدىوألبسواجديدةقفاطيناحضروا:لهموقالخدمهعلى

فمَدتهلقد.أخرىمرةللحياةعادولكنهكالميتهذاابنىكانلقدالاْفراح،ولنقمبقرةأسمنواذبحوا

".الاَنوجدتهثم

المائةبعدوالأربعونالسابعالإصحاح

الببت،داخلفىالأفراحأقامواأنهمفسعالأكبرالابنوصلوحبور،فرحفىكلهالمنزلوبينما

.الأفراحهذ.سببعنوسألهالخدمأحدونادىلذلك،فحجب

ففضب".المآدبوأقامالبقرأسمنأجلهمنوالدكوذبحأخوكحضر"لقدقائلا:الخادمفرد

أخوكحضرلقدولدى"يا:لهوقالأبو.إليهفخرجالبيتيدخلأنورفضلذلكالاْكبرالابن

أفراحنا".وشاركنامحنافتحال

آكلهصفيرًاحملاتحطنىلمذلكومعبإخلاصأبياخدمتك"لقد:غضبفىالولدفاْجاب

العاهراتعلىكلهنصيبهوصرفوترككطوعكعنخرجالذىالتافهلهذاتذبحولكنكوأصدقائى.

".بقرةأسمنأجلهمنتذبحأنتها

عدادفىف!قأضالدأماطكك.عرأمللقومادائمامحيشتىفىسإنكبق"ياالوالد:فأجاب

نبتهجأنعلينافوجبوجدنا.ولكننا،وفقدناه،نفسهفقدقدكانجديدمنيبحثاليومولكنه،الموت

."ونفرح

منلقمةأتناولفلن،الفرحلكشاءمابهوافرحأنتاذهب:لهوقالالأكبرالابنغضبفازداد

نقود.أىمنهيأخذأندَوَنوالد.وتركالحرامواستحلزانمائدة

هـلحودنحطىءيتوبعندماوتفرحتبتهجنفسهاالربملائكةفإن،الحىالإله"وبحق:عيسىقال

".المؤمنينصفإلى
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معلميا!ونحنالتلاميذ:فقال-كودا.إلىوذهبالمنزلغاثرأكلأنفبحدالأصغرالولدأما

ضدكء.محهوتثاورواالكهنةبكبيراجتمعواقدالفريسيينأننحلمفنحنيهودا،إلىئذهبألا

ياْتواأنيستطيحوافلئشيئا،أخافل!ولكنىيفحلوه،أنقبلبذلكعلمتلقد:عيسىفاْجاب

".وحدهربأخافبلأخافهملافأنا،يريدونمافليفحلوااقه!إرادةغيرعلىأمرا

المائةبعدوالأربعونالثامنالإصحاح

عبيدهمهلوصدفا؟حقافريسيونالحاضرةأيامنافىيعيشونالذينالفريسيونهللى"قولوا

اتهأ

أسوأهناكليى،الأرضهذ.ظهرعلىمنهمأسوأهناكليسبالهقلكمأقولإفىئحملا..بالطبع

القديم،الزمنفىالفريسيينحكايةعليكمصاْقص،وآثامهشرورهليخفىكمهنةالدينزاولرجلمن

بهعوانفرطلهالوثنييناضطهادأمامإيليارحلأنبعدالحاضرزمننافىالفريسيينتفهمواحق

الاْنبياءمنصالحرجلآلافعثرةمنأكثرقتلواأنإيلياوقتفىحدثفقد،الصالحينالفريسيين

الحقيقيين.الفريسيينمنجميغاوكانوا

يدرىلاعائا.دثرنهسةأحدهداومكثليسكنو.الجبلإلىالفريسيينمناثنانهربولكن

أكماترونفهلواخدة،ساعةمسافةسوىعنهيبعديكنلمأنهبرغمالآخريسىالفرأخيهعنشيئا

وقالفتقابلاله،ماءعنيبحثمنهماكلوذهب،الجبالعلىالقحطحطأنحدثفضوليان،كانا

يحتبرونهاوكانواالأصغر،قبلسناأكبرهومنيتكلمأنالعادةكانت-سناللاْصغرسناالاْكبر

فأشارأخىياتسكنأين:للأصفرالأكبرقال،بالكلاممنهالأكبرالأصغربالرماإذاكبيرةخطينة

وأنتأخىياعليكمضوكم:الاْكبرفقالهنا،أسكنإفىقاثلا:سكتهمكانإلىيد.بأصبعالاْصغر

هناأ

فرد

تال

فرد

تال

فرد

تال

فتال

لمانصب

فقال

سنة.عشرةنهسلأصغر

اقه؟عبيدآحابذبحعندماهناأتيترهللاْكبر:

نعم.لاْصغر:

إسرانيل؟ملكهومنالآنتعرفهلأخىيالأكبر:

إسرانيل.يضطهدونولكنهمبملوكليسوافالوثنيون،إسرائيلملكهواقهلاْصغر:

؟الآنإسرانيليضطهدالذىمنأسألأنعنيتولقد.صحيحهذا:لأكبر

المحصية،ارتكبتأنهافلولا،إسرائيلتضطهدالتىهىوخطاياهاإسرانيلمعاصى:الأصغر

وثنيين.أمراءإسرانيلعلىاقه

إسرانيل؟ليعذبادلهأرسلهالذىالكافرالأميرهومنالأكبر
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أعلمولا،غيركعث!رةالخمسةالسنواتهذهفىشخصًاأرو!أعلمأنلىكيف:الأصغرفأجاب

أحد.منخطابًاأتلقولم،أكتبأوأقرأكيف

أحدًا.رأيتقدتكنلمإذالكأعطاهالذىمنجديدشاةجلدتلبسإنكالأكبر:قال

الماثةبعدوالأربعونالتاسعالِإصحاح

حفظقدوالصحراءالقفرفىوهمسنةلأربعينإسرائيلبنىلباسحفظالذىإن:الأصغرأجاب

.تراهكماالشاةجلد

نأيستطيعوحتىالناسمعسنو"لايتعاملكانلأنهتدينا،منهأكثرالأصغرأنعندنذالأكبرواًدرك

فىأنإلا،الكتابةأوالقراءةتعرفلاأميّاكنتوإنإنكأخى،يا:لهقالمحادتته،منبنتيجةيخرج

داوود.قالهمالكوأشرجالمزامير،هذهبعضعليكلأقرأيومكلإلىّفأحضر)داوود(مزاميرمنزلى

الاَن.فلنذهبالأصغر:فأجاب

أولا.الماءعنفلنيحثفقطيومينمنذالماءبعضشربتلقدالاْكبر:فرد

لسانعلىالربيقولهمالنرىفلنذهبضهرين،منذالماءأذقلمإقأخى،يا:الأصغرفاْجاب

عندوجداالأكبرالراهبمسكنإلىعاداولماالماء،لنايفجرأنيستطيعالربأنواعلمداوود،نبيه

هذافجرادهّأنلولكأقولتواضعبكلإقأخى،يا:الأصغرفقالالصافى،الماءمنينبوعًابابه

قلتفعندماحقك،فىأخطأتأقلكأعترفوإفىمسكنى،منقريئاجعلهقدلكان!أجلىمنالينبوع

مكثتفقدأناأما،بحثكبرغميومينمنالماءتشربلمحفافأنتيومينمنالماءتث!ربلمإنك

معصية.أوخطأفىوقعتوكأق،وأعظمغيرىمنأكبربأقشعرتأننىحتىماءبدونشهرين

صحيح.قلتهماكلبلخطأتقللمإنكالأخأيهاالأكبر:فقال

نفسهينسىأنيجبدتهيسعىمن"إنإيلياأبوناقالهمانسيتهلأخى،ياالاْصغر:فقال

بها.ونعمللنباشرهابل.الحقيقةهذهلنعلملاذلككتبأنهشكولاوكملها"،

غفرقدوالله،حقيقىهذا:وصوابحقعلىسناالأصغرزميلهأنملاحظًاسناأكبرهومنقال

لك.

يميللاحتىحارشافمىعلى"سأجعلاداوودأبوناقالهماوقرأالمزاميركتابأخذذلكوبعد

بمضالمعنالرجلقالوهناخطاياى"،عنعذرًاأنتحلأنأو،ظالمةبكلماتالنطقإلىلساق

لأناثانيةمرةتلاقياحتىأخرىسنةعئرةنهسمضتتمسنا،الاْصغرالمسكنفغاثركلمات

لزيارقى؟تعدلملماذاأخىياالأكبر:قالالاخرمنهماكلوجدولما،مسكنهغيرقدالأصغر

لى.ماقلتهتمامًااْدركلملأق:الأصغرأجاب

سنة؟عشرةنهسمرتوقدذلككانالاْكبر:اوكيففقال
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ولكنىإطلاقا،أنساهاولن.واحدةساعةفىوتعلمتهاعرفتهافقدالكلماتعنأماالاْصغر:فقال

نألنايريدلا،وتعالىسبحانهاقهإنبه،نعملولاالكثيرنتعلمإذنسببفلأىأزاوالا،أوأباشرهالم

ماذا:الحسابيومفىيساْلنافلنوعليهناكا،قلبنايكونأنيريدولكننابهًاوعقلناتفكيرنايكون

فعلنا؟ماذايساْلناسوفبلتعلمنا؟

المائةبعدالخمسونالِإصحاح

نكتنزأنمنايريدوادلهللمعرفةتحقيرايعنىهذافقولكذلك.تقللاأخىياالاْكبر:أجاب

المعرفة.

أقولفاْناكلامى،-كذلكحقيقةفكلامكممصيةهفىأقعلاحتىأتكلمكيفوالآنالاْعنرةفاْجاب

مجفظونهاثمأولا،بهايعملواأنعليهموجبشريحتهفىجاءتالتىاقهوعايايعرفونالذينهؤلاءإن

ولدرسها.يحرفهاأنلابها،يعملأنمجاولأنهالإنسانيفعلهماولكنثانئا.

نفسك؟منهذاكلتعلمفلمهذا،بكلعلمتحتىتحدثتمنمعلىقلأخى،ياالاْكبر:فقال

ليحاسبنى،اقهأمامنفسىأضعيومكلففى،نفسىإلىاًتحدثإقأخى،ياالاْصغر:فأجاب

خطاياى.لىيغفرحق،نفسىداخلبهأشعرماوكلمافعلتكللهفاْسرد

الكامل؟وأنت،لديكخطاياوأىأخىياالأكبز:قال

أفىأعرفلاأفىالأولى،كبيرتينخطيئتينبينأقففأناهكذا.تقللاأخىهيا:الأصغرفاْجاب

آخر.إنسانأىمنأكزالذنبهذاعنأبهفرأنفىأرغبلاأفىوالئانيةالعصاةأكبر

طرا.الناسأكملكنتماإذاالعصاةأكبرأنكعرفتكيفلىقلوالاَقالاْكبر:فسأل

علىأنهىكفريسى،العهدعليهأخذتعندماسيدىلىقالهاالتىالاْولىالكلمةالاْصغر:فأجاب

العصاة.أكبرأننىأثركتقدأكونذلكأفحللمفلوبمظالمى،وأعترفغيرىصسناتأقدرأن

يسكنهالاالقالموحشةالجبالعلى.هذهوأنت؟تفكرمنمظالموفى؟منحسناتفىالاْكبر:قال

بدتر.

منىأفضلخالقهاتعبدلأنهاوالكواكبموالنبرالثسىطاعةفىأفكرأنعلىمجبالاْصغر:قال

السماءبأنأوأقلأوينبغىمماأكزحراركابأنأوأرغبك!انورًاتعطىلاباْنهاعليهاأحكمولكنى

يكفيها.لامماأقلأوالأرضيكفىبماتمطرلا

الآنفعرىالحكمةبهذهعلمتأينأخىياللاْصغرقالحتىالعبارةهذهالأكبرسمعأنوما

فريسى؟وأناسنةوسبحيننهسًاوأمضيتسنة،تسعون

هـاقِ،الصالحيناقهأولياءمنولأفاْنت،تواضعفىهذاتقولإنكأخى.ياالأصغر:فأجاب

أخوتهمنأصغركانعندما)فداوود(.القلبإلىينظربلالوقتإلىيمظرلاخالقنااقهبأنأجيببا

(،.العالمينربرسولأيضًاوغدًاإسرانيلعلىملكااختيرسنة.عثرةبخمسالاَخرينالستة
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المائةبعدوالخمسونالواحدالإصحاح

أعدقائنا.أحدالحسابيومفىيكوقأقتعالىإ/ليهنضرعوإنناحقافريسياالرجلكانلقد

معهميحضروالملأكمالأسفكلآسفبنوكانواتلاميذهمعهوركبسفينةعيسىركبذلكوبعد

يضرمنهافقليل،اليوممعنايعيشونالذينالفريسييننهانرمناحترسواقانلأ:فاْنبهمالخبزبعض

بالجسد".

الخبز؟.معنايكنلمولوحقمعناالتىالخمائرماهىأحدلهموقالالتلاميذأحضرثم

الخبز.منقطعةحتىنمتلكلاإننانمتلكهاالتىالخمائرماهى:لبعضبعفهمالتلاميذقال

هناكيكنلمحيث،!نة*نايبنفىاللهقالهمانسيناهلا.إيمانكمقليامن،الناس"أيها:عيسىقال

نهيرإنوسمكتانأرغفةنهسةلديناماكانوكلشبعوا.حتىالكثيرونأكلوكيف،للحنطةأثرأى

إسرانيلأفسدبل،اليومفريسىأفسدالذىهوالإنسانفىوالتفكيرادلهإيمانإلىحاجةفىيسىالفر

.صالحونأكممعتقذاالفريسيونمايفعلهيقلدنراهلذلك،القراءةيجهلالعادىفالإنسانكلها،

عداهمافوقيطفوالزيتأنفكماالطبيعةزيتالحقيقىيسىالفر؟الحقيقىيسىالفرتعرفونهل

أعطاهحىكتابإنه،الإنسانحسناتمنعداهاماتعلوالحقيقىيسىالفرحسناتفإن؟سوائلمن

هوبعدهمنإنسانيفعلهمافكلذلكوعلىادلهشريعةوفقهويفعلماوكلمايقولفكل،للعالماقه

إلىيذهبمنوكلسيناته.منفينظفه،الإنسانلحميؤذىلاملحهو،الحقيقىالفريسىله،تقليد

إلىينظرشخصفكل،الحجطريقينيرالذىالسراجهوبلدهَ،التوبةأجلمنيذهبإنمافريسى

نألاقلوبنانفتحأنعلينامجبأنهيرىالحالمهذافىتقوىمنعليهماهومعفقر،منعليهماهو

نغلقها.

ويطفىالملحويتتنالكتابليفسدوعذرًا،حجةالزيتمنيصطنعالذىالفزيسىهذاأما

ضهلكوا.لاحتىاليومفريسىيفعلهماتفعلواألافاحترسوا،كاذبفهو.السراج

المالْةبعدوالخمسونالثاقالإصحاح

ليأخذوهبه،متحرشينالجنودمنهواقتربسبت،يومفىالمعبدقصدثم،القدسإلىعيسىوصل

شرعًا؟جائزةالحربهل،معلم"ياةلهفقالوا.معهم

"الأرضهذهعلىمستمرةحربحياتناإنلناتقولعقيدتنا"إن:عيسىفاْجاب

مجموعاتننبذفهلفعلناماوإذا،عقيدتكإلىتحويلنافىترغبهلذلك"وعلىالجنود:فاْجاب

الهكإنتبعثم(أصنامهينةعلىالهألف28يعبدونوحدهارومافىالرومان)كان؟نعبدهاالتىالآلمة

متعجرفا".متكبراالماإبالمصادفةيكوقوقد؟هوأيننعرفولانراهلاذلكومعفقطواحدوهو
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".دينكمعنحولتكمقدلكنتوتعالىسبحانهادلهخلقكمك!اخلقتكمأننى"لو:عيسىفقال

يهودًا".فنمبحالهكإلنااظهر،المكانمجهولأنهعلماالهكإخلقناكيفلناقلداوالاَنفاْجابوا:

نأأستطيعفلنعميانًاكنتمولمالكم،لاْريتهادلهبهاترونأعينلكمكان"لو:عيسىقالثم

!.اهَهأريكم

تقولكيف،بتفكيركأخلقدلكالناسهؤلاءتكريمأقنرىأنناتأكيد"بكلالجنود:فأجاب

؟،،.عينانمناكلرأسوفىعميانإننا

نأتستطيعونوعليهالجسد،ظاهرفىوماهوأمامهاماترىالبشريةالعيون"إن:عيسىفاْجاب

أهلنحنولكننانفبًا،ولاضرالكمتملكلاوالتى،والذهبوالفضةالخثمبمنالمصنوعةآلهتكمتروا

الهنا(،.إشىءكلفىنرىفنحنبه،نؤمنوأنادلهنخشأنهىوبصيرتنابميرة،لتاممودا

الذىهيرودسإلىسلشاكآلهتنا،تهينأنحاولتمافإذا،كلامكفى"اصترسالجنود:فاْجاب

شىء".كلعلىقادرةفهىلها،سينتقم

سأعبدها".فإفىشىءكلعلىقاثرةكانتما"إذا:عيسىفاْجاب

أوثانهم.يمجدونوبدءواشديدافرخافرحواذلكالجنودسمعوعندما

ذبابةتخلقأنآلهتكممناطلبوا،أفعالإلىنحتاجمابقدركلماتإلىنحتاجلا"إننا:عيسىقال

أعبدها".ولسوف

رأيتموقدبالطبع":عيسىفقالكلاثاوايحرفلم،أيديهمفىوأسقطالأملبخيبةعندئذالجنودشعر

كلخلققدوتعالىسبحانهادلهأنأجلهامنأنسىلنفإقوعليه،ذبابةتصنعأنتستطيعلاأنما

الجنود".يخيفوحدهاسمهأنبلمنه.بكلمةشىء

يقبضوالأنتواقينكانواأنهموالواقعمعنانأخذكأنمشتاقونفنحنذلك،فلنر"الجنود:فاْجاب

عيسى.على

صبأوت)1(.ادوناى:عيسىقال

أمامه.براميليدفعالإنسانكانلوكاالآخرتلوالواحدالمعبد،العساكرامنخرجالهالوفى

ما.شخصيمسهمأندونالأرضعلىكانتأرجلهمولكنبالنبيذلملئهاتوطنةغسلهابعدفتتدحرج

.أخرىمرةيهودافىيظهروالمأنههمحقشىءعلىيلوونلاخائفينوكانوا

المائةبعدواخمسونالثالثالِإصحاح

)بعل،حكمةالرجللهذا"إن:قائلينبينهمفيماوكمسوقيتمتمونوالفريسونالكهنةأخذ

".إبليسمنبعفممتهالجنودمنتمكنوقدوعشتاروت(،

منالناسأسقطهاقدالفكرةهذهأنعلىجيرانناحاجياتنسرقألاادلهأمرنا"لقد:عيسىقال

أكبر"."اقهومحناماعمرانلسانمنالكلشانهاتان)1(
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الاْخرى،الخطاياتغفركاتغفرلنكهذه(ومعصيةالعالمفىالمحميةفانتمثرتوأنكروها.حساجهم

فئوتصدقأتاهماعنتكفيرًاوصلىوصامإتيانهاعنتوقفثمأخرىمعصيةأقماإذافالإنسان

إلايغتفرالائوعمنالسرقةخطيئةولكنلهيغفرهاالعزيزالقوىادلهفإن،الرحيمالرحمناقهسبيل

"المسروقبهاوأعيداعترفإذا

ورحمتهادلهفبفضلصى،والمطبالخطاياالعالمالسرقةملاْتكيفمعلم،ايا:الكتابأحدقال

فىتشنقهمالجنودفإنأنفسهميظهرواأنيستطيعونلاوهمهاللصوصمنقليلعددإلايوجدلا

ظهروا".إذاالحال

نإلكم،أقولالحق،اللصوصيعرفونلاالمسروقةالبضانعيعرفونلا*الذين:عيسىفأجاب

أكبرمعصيتهمفإنوبالتالىذلك،يفعلونأنهميعلمواأندونويسلبونيسرقونالناسمنينكئير

منالفريسيوناقتربوعندنذ".نداهـلهأننستطيعلانعرفهلاالذىوالمرض،ينالآخرمعاصىمن

".الحقيقةهىمافحلمنا.الحقيقةيعرفالذىإسرانيلفىالوحيدإنك.معلم"يا:لهوقالواعيسى

وحدىفكلمةإسرانيلفىالحقيقةأعرفالذىوحدىإننىأقولأنأستطيعلا:عيسىفأجاب

قلتماإذاذلكوعلى،الحقيعرفالذىالحقوحدهفهو،غيرهعلىتنطبقولااقهصفاتمنصفة

لأفىذلك،ادلهصفاتمنصفةسرقتقدأكونالبلد،فىسارقأكبرأكونالحقيقةأعرفوحدىإننى

خطيرةمحمييةاقترفتموهكذاغيرى،منأكزالجهلهوةفىنفسىأوقعتقدوأكوناقهأعرف

معصيتكمتكونلى،مداهنةذلكقلتمماإذاإنكملكمأقولوإق،الحقأعرفوحدىقاٍبقولكم

".وأعظمأكبر

نعرفإسراثيلفىغيرىمعكنتإن*وإق:فمالصمتوا،قدالجميعأن:عيسىرأىوعندنذ

أتكلم.وأنالىفانمتواعنها،وحدىأتكلمفإق،الحقيقة

،غيرهخلقهقدبسيطاشيئًاأنندعىأننستطيعلاأنناحتى،ادلهخلقمنالأشياءهذهجميعإن

أخذفإذاقه،ملكهوتجمىءوكل،وشرفكموبضاعتكمووقتكموبدنكمومشاعركمفأرواحكموبالتالى

علىشيئًاإنسانصرفماإذاالشىءونفسسارئا،يصبحربه،عندمنلهمقدرًاليسماإنسان

عندما،حضرتهفىروحىتقفالذىالحىوادلهلكمأقولوعليهلص.فهوادلهيريدهمانقيض

دونالفلافى.المكانإلىسنذهبأنناأوكذا،أوكذاسنقولأنناأوغدا،وكذاكذاسنفعلإنناتقولون

منالأكبرالقسمتصرفونعندمااللصوصمنأكبربلكاللموص،تكونوناقهشا.إننقولأن

لموص.حقافأنتماقهعبادةفىالأوقاتأقلتنفقواوأنلته،مرضاةوليسلاْنفسكممرضاةوقتكم

هـسخرهاحياتيسرقبل.والروحالوقتيسرقهوإذلصهو،كانتمهمامحصيةيقترفمنإن

".اقهعدرلإبليسيعطيهاوهكذااقه..يحبدأندونلمنفحته
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المائةبعدوالخمسونالرابعالِإصحاح

بالسارقيؤقىممتلكاتهسرقتإذا،وبالمالوبالحياةبالثرفيتمسكالذى"الرجل:عيسىقال

يصلبلماذا؟لهيحدثفماذاجارهشرفشخصثلمماإذاولكن،بذلكأمرقدفادتهويثنقونه،

أمروهل؟الشرفمنأفضلوالبفانعالسلعهل؟الشرفسارقيصلبولاالصليبعلىالسارق

منوإن،يعاقبآخرحياةيسرقمنوإن،يعاقبسلعةيسرقمنأنوصدقًاحقاوتحالىسبحانهاقه

يعاقب؟لاآخرشرفيسرق

الخطيئةهذهوبسبب،أبناؤهمبلالميعاد،أرضفىيدخلوالموثرثرتهمبلجاجاتهمفآباؤنالابالطبع

يسرقالذىفإن،حضرتهفىروحىتقفالذىالحىوادله،الناسمنألفاسبعينحوالىالحياتقتلت

للاشاعاتينصتالذىوهذا،حياةأوسلعةيسرقالذىمنأكبرعقوبةيستحقغيرهشرف

"،لسانهلاريقعنتقبلهوالآخرأذنهطريقعنالشيطانتقبلهفأحدهماالسارقذنبمذنبوالثرثرة

حديثه.يستنكرواأنيستطيعوالملأنهمذلكسمعواعندماغضبًاالفريسيوناستشاطوقد

سبحانهادلهيهبلملماذاأخبرق،الطيبالمعلم"أيها:لهوقالالحكماءأحدعيسىمناقتربثم

بعضجهبهماأنلابدكانساقطان،لابدأنهايعلمتحالىادلهكانولما،والفاكهةالحنطةأبويناوتعالى

يراهما".لاأنْأوالحنطه

فالطيب،أخطأتأنكأعلمطيب،بكلمةتنادينىأنكمنالرغمعلى،الرجل"أيها:عيسىفأجاب

فإفىذلكومع،بخلدكدارمااللهيفعللملماذاتتساءلعندماأكبرخطأًتخطىلاوأنكاللههوالوحيد

يقومأنالشريعةأوالحكمةمنفليسنحن،نعملهبماعملهيلانملاخالقناادلهأنأعلم:أجيبك

يستطيعحتىذلك،المخلوقشرفمنأكبرادكّشرففإننحلوقاته،معنفسهملائمًامابعملالخالق

إذا،حضرتهفىروحىتقفالذىالحىوادله،المخلوقعلىالخالقلا،الخالقعلىيعتمدأنالأخير

علىملكانفسهولنصب،وخادمهعبدادلهأنهالإنسانأدركلماللإنسانشىءكلتعالىادلهوهبما

عبدًاأنهالإنسانلأدركالغذاءمنالإنسانحرمإذاأبدًا،دانماتباركالذىالخالقأنوالواقع،الجنة

لخالقه.وخادئا

والحقيقةالنوريستمدأنيستطيعبل.واضحةالأشياءيرىنورنطرهفىالذىإنلكم،أقولوالحق

لماومعميتهخطيئتهلولاالإنسانإنلكمأقولوعليهذلك،فلايستطيعالأعمىأمانفسها،الطلمةمن

خلئقدادكَكانولو،المستقيمالطريقأوادلهرحمةنفسهالإنسانعرفولماأنتمعرفتمولماأناعرفت

خلئالكريمالعزيزاللهفإنذلكوعلىلدّ،صنوًاالانسانلكان،للمعصيةقابلغيروجعلهالانسان

.حراجعلهالوقتنفسفىولكنه،المستقيمالطريقعلىووضعهطيبًاوجعله،تقويمأحسنفىالِإنسان

المكانوتركذلكسماععندالحكيمعجبولقد"،جهنممنوبخلاصهبحياتهيشاءمايفعلأنفى

مفطرب.وهو

http://kotob.has.it



032

المائةبعدوالخمسونالخامسالإصحاح

كانإذالمعبد،خارجكانالذىعيسىإلىوأرسلهماسرْاكاهنيناستدعىقدالكهنةكبيركان!

بهوعومحهمتلاميذ.منهبالقربمجلسوكانالظهر،علاةمنتظراسليمانمعبدعتبةعلىمجلس

.الناسمنحاشدة

اقهأمر.هل؟والفاكهةالحنطةالإنسافييأكللماذاالمحلم،"أيهاوقالا:عيسىإلىالكاهنانفجاء

اقهحرملماذا:عليهلرذابذلكأمراقهإنقاللوبه،الإيقاعيحاولانسؤاطفىوكانالا؟أمبأكلهما

الإنسانيكوقوأنلابد:لهلقالابذلكالإنسانادلهيأمرلمقالوإذا؟والفاكهةالحنطةمنالإنسان

وتعالى.سبحانهإرادتهنقيضعلىيحملأنعلىقادؤاكانماإذااقهمنقوةأكثر

وعلىهاهـ!ةيمينهوعلىالجبلقمةفوقيمربطريقيكونماأشبهسؤالك"إن:عيسىفاْجاب

ول.الوسطفىسأسيرولكنىهاومةيساره

يفمران.بماعالمأنهأثركاإذالكاهنينيدفىأسقطذلكقالولما

لهحاجةلاواقه.الشخصيةومنفعتهحاجتهعلىالحصولأجلمنيحملإنسانكل:عيسىقال

نأإليهبحاجةليسادلهأنيدركحتىحراخلقهالإنسانخلقعندمافهوالإنساق،يحملممابئىء

وخدمهعبيدهمجترمهحتىوأموالهأملاكهيستعرضالذىاسثيفعلكماحقاعطيةفهويحطيهما

لاءون(.ماوفقاليتصرفواحريتهمعبيدهفيهبأكز.

فيتجنب.عليهوكرمهجود.يعرفوحتىأكزخالقهمجبحتىحرا،الإنساناقهخلقذلكوبحد

يرىلافإنهوالخطينة،المحصيةيمنعأنيستطيعكانوإنتعالىواللهطيب،هوماعلىهـيقبلشر.هوما

يتأثروحتىادلهفىتناقضمنهناكليسوالآلاءالنعمالإنسانيهبأنفىرغبتهمعذلكيتحارضأن

ماإذاورحمتهاقهمغفرةيتلقىحتىوالمحصية،الخطيئةالإنسانصعارضألاوجب،ونعمهبقمرتهالإفسان

منصبهثمرةوهذابللإيقاعالاْكبرالكاهنأرسلكمالقدالحقلكماأقولبذلك!اقعصى،أوأخطأ

".ككاهن

لما:فقالحدثماالأكبرالكاهنعلىوسرداالرجلانفانصرف

إسرائيلفى.ملكيطمعالرجلهذاولكنشىء،كلفىمجدةهالرجلهذاظهرفىالشيطان"إن

بالمرصاد".لهتعالىادلهولكن

المائةبعدوالخمسونالسادسالِإصحاح

فسألهبالمولد،ضريراشخمًاروجدالمعبدمنخرجالظهرصلاةمنعيسىفرغأنوبعد

هىأمهأمالحاصىهوأبوههل؟أعمىليكونالرجلهذاأتاهاالتىالمعصيةهى"ما:تلاميذه

هكذا؟".فولدالعاصية
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أمهأوأبوهيقترفلموبالتالىالإنجيلعلىشاهدًاأعمىادلهخلقهأعمىولدلقد":عيسىأجاب

بها".ليجازيامعصية

علىال!جينةووضعبالتراببصقتهعيسىوعجنالأرضعلىوبصقإليهالرجلعيسىونادى

".واغتسلسيلوامينبوعإلى"اذهب:لهوقالالاْعمىعينى

فىيتحدنوانالناسوجدمنزلهإلىعادولمانظرهإليهفعاد،عيسىأمرهماوفعلالاْعمىذهب

الجميلة،المعبدبوابةعلىدائمامجلسكانأنهيقينعلىوإقأعمىكانالرجلهذاأحدهمقال،شأنه

كانالذىالاْعمىألست":قائلينيحاورونهوراحوا،بمرهإليهارتدكيفولكنهو،إنهآخرونوقال

؟".الجميلةالمعبدبوابةعلىمجلس

-ء/!هو".إق"ئعم:لهمفقال

مندعملالأرضعلىبصقرجلا"قابلت:الرجلفأجاب؟"كيفبصركإليكعادلقد،ا:قالوا

واغتسلتذهبتوبالفعلسيلوام،ينبوعفىواغتسلاذهبلىوقالعينىعلىووضعهاعجينةالتراب

".إسرانيلإلهنباركأرى،أناوها

بهسمعك!ابهس!عواقدالقدسفىالناسكان،الجميلةالمعبدبوابةإلىالأعمىالرجلعادعندما

عيسى.شاْنفىوالفريسيينالكهنةمعيتفاوضوكانإليهبهفأق،الكهنةكبير

؟".أعمىتولدألمرجل"يا:الكهنةكبيرسألهدخلولما

(،.نحم":فأجاب

إليكوأعادحلمكفىلكظهرالذىالنبىهذاهومنلناقلدته،"المجدالأكبرالكاهنفقال

الإتيانيستطيعونلاغيرهملأنآخرنبىأم،ادلهعبدموسىكانأمأبونا،إبراهيمكانهل؟نظرك

؟".المحجزةهذهبمثل

ولكنوشفاق،منامىفىرأيتهنبثايكنولم،موسىولاإبراهيميكن،،لمأعمىولدالذىأجاب

وعجنالأرضعلىوبصئإليهأقتربأنرجلأمرقأنالمعبدبوابةعندجالسًاكنتعندماحدث

وعدتواغتسلتفذهبتلأغتسلسيلوامينبوعإلىأرسلنىثمعينىعلىووضعهاعجينةالترابمن

".عينىإلىعادقدونظرى

اسمه.عنالكهنةكبيرسأل

لى:وقالفنادافىرآهرجلاأن.حدثولكن،باسمهيخبرفى"لم:أعمىولدالذىالرجلفأجاب

ادلهأولياءمنوولىادلهنبىوهو،الناصرىعيسىفهوالرجلهذالكقالكماواغتسلاذهب

".إسرانيلإلهالصالحين

؟".السبتهوواليوماليومعالجكهل.."بالمناسبةالاْكبر:الكاهنفقال

".السبتيوماليوم"عالجنى:الأعمىأجاب
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فهو.محصيةصاحبالرجلهذاأنلابدذلك؟يكونكيفعليك"أمسكالاْكبر:الكاهنفقال

+.السبتبومعلىمجاظلا

المائةبعدوالحمسونالسابعالإصحاح

أعمىكنتأنقأعرتماولكنأعرفلافأنانحطىغيرأممخطناأكان"سواء:الأعهىأجاب

أبصر"-جحلنىوأنه

اللذانفهماوأمهوالدطلبفى"أرسل:الكهنةلكبيرفقالواذلكيصدقوافلمالفريسيونأما

ابنناإنهفأجابا:؟،ولدكماالرجلهذا"هل:سألهماحفراولماطلبهما.فىفأرسل.الحقيقةعلىيطلحاننا

،-حقيقة

هذا؟،.حدثكيفالاَن.يرىوأنهأعمىولدإنه"يقولالكهنةكبيرفقال

السن.بلغلقد؟كيفنعرتولايبصرالاَنولكته.حقيقةأعمىكان"لقد:الأعمىوالدفأجاب

،.بحقمجيبكولسوفاساْله

الأعصىوالدا+.الحقيقةلناوقلاقهمجدرجل"يا:الرجلعلىالسؤالوأعادالكهنةكييرفصرفهما

عيسىعنأحديداعبألابروما.الثوخمجلسمنمرسومصدرقدكانلأتهشديدضففىكاتا

قالوعليهالتنفيذسلطةالحاكمالمرسومخولوقديحدم،ذلكحدثفلويصدت.أواليهوثهنعى

السن.بلغإنهالأبوان

الذىالرجلهذانعرفنحن.الحقيقةوقلاقه"مجد:أعمىولدالذىللرجلالكهنةكبيرقال

خطينة"ءوصاحبعاصإنهأبرأكهإنهنقول

أعلمولكق.بذلكعلملىفلشىللخطينةمقَرفًاأوعاصيًاكان"إذا:الأعمىالرجلفاْجاب

أعمىولدقدوكانبمر.إليهعادفردمنماأناليقينعلمأعلداكذلك.بصرىلىأعادأنهوأعرف

الخطنة"ءأصحابالحصابإلىيستحعلااقهأنكماهالأرضاقهخلقمنذ

،.بصركلكأعادعندمافحلماذالتا"قل:الفريسيونفقال

مرةتسألونقأنتموهالكمقلت"لقدفم:وقالباقهإيماكمعدممنأعمىولدالذىصجب

؟+.تلاميذه..منتكونواأنأيضاأنتمتريدونفهلأخرى

قىقرغبذلكوصعالحطيثة.فىالرجلأعاولدت"لقدقائلا:وسبابهقأنيبهإلىالكهنةكبيرفهب

هذاأماموسى.كلمقداقهأنونحلمموحمافتلاميذتحنأما.الرجللهذاتلميذًاوكناذمبتعلمنا.أن

يتتركئأنعليهوحرمواالمعبدخارجبهودفراواحدةمرةقاموانمأق.أينمننعلمفلاالرجل

المحبد".يؤمونالذينالمتطهرينمعاءعباثة
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الملأمةبعدوالحمسونالثامنالإصحاح

محمت+لم:لهوقالاخا!.يطيبتافراحوصه،حتىعيسىعنومحتلاعمى،الرجلضج

باركأقدم!وو!طر!ىعنتكلبمالت!ريتاتاتلاَومه!ركتكما!ركتأقهلإْوقاتمنوتهقى

فاقرابهـ!هأ!نإفه5قلا:الن!ىميخالانهوعن"أبلر!هوأفايمنرفههم+أنبمبلرمحهك!

والبردالطلا!هضيضعلاليىوالنورالنلوضيضعوليىوالماءيص&منا!قي!ضعلىليى

كلا!مإرامةعنتخعفهاتبر!ةهـاقالبصى.نقضعلىليىوابالحرلؤةضيضعلىليى

ضرفهلافنحنصان!الناتفرننونرصعي!ضصاتمنهسم،يا:ففيا*يذفأله

تهاصلا

اعلرايأتيكمرصلكلمقالحئضعرشقهـماطهالهقلخهتأتتى+ضزوت:جىطلجه

فىالاءو*لأضال!واتإلىقب:يلأولواص31قىجمتتا!4منآشاح!يمت!تن

أضيكبشال!ضافىماكلننأضاواعلرايلإفاوسهمنمر!هأ-كلكانماوكلوالنلر!لكللى

-(قنجدرةأفاقنظببمقلافكرًااتأع!مالقدالنى-حاوود!له!لماهـولع!اتيتع

9لاصطاته-سدخهْمكوتهأتينىزرارجلضايتهظتافيفتحنيلإضطتهإلاقير:واكاق

ت!رات،يهيترقا*تسلن!ظطييتهـمجهاتقئ!حست!تانا-+صهضحلرها!مة

قاصصتهلا-كماءالهالتلىمحىاء؟إلىلإقات!حىلمكاصمقهلىا-!ائئر!ه!قى

إلىأق!ييل!الرحيمالرحمتاءَنرسلذ!هوعلىوصها-مروضااتر،جمهلاكائى.لاضجيل

!صصال!هتا

وا!يةأل!خات8لىاتيالرخاضرعإلىضلتكلةرمحهاتمصية!هاكاضواصة

قىآصهماقاعلتوقرماتاالكلمههلهمكرهوا-ء،عوالىملرج!يصطاقلر*قصاتاعرله

غرن؟ماتااكعههنه

اف!للىيبزجقلكمأشلرمانانبرعىشجر-فرتادسبحا-اتكافهكيدبكل

تاقإتهالكل!هضهأجهمابخافي.الم،ضاإلىاترصلىيأقهعتلماضرضقىروحىضه

محهلااءيةصتروخًا-مرزرلاومجمه!عهعت!صالهآعطا.ماكلمنمحرحهصفوصالىححات

ي!!اءالكل!ةهف

الملالةبعدوالحمسونالتاسعالإصحاح

محتلااورنمهملالاْقعاقلرحمتاوعجيًا+صحرًالكلماتاهه!ممل!يا5ا*ميذ:أجايه

%يكر.النىوص!ىكصتاقىرصلهخلق!وصالىصيحا-ا-%علتوق،هلتع!ىماله

لارمية!مسننونهمنقرييًايكون
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إنكم،خالقهفيهيرغبلاشىء،فىيرغبفلامطيعًا،صادقًاعبدًاخلقهلقدلا،تأكيدبكل

لكمأقولالحق-كلماقىإلىانصتواالمعصيةهىماتعلمونلالأنكمهذا،تفهمواأنتستطيعونلا

كلوأن،معصيةاددّهفيهيرغبلاماكلأنيعلموهوادلهخالفإذاإلارجل،فىالمعصيةتظهرلا

اضطهدوققدالفريسيونوالكهنةالكهنةكباركانماإذاوعليه،المعصيةعنبعيدًااللهفيهيرغبما

إذاولكنهمذلك،علىيجازكم.وادلهاددّه،يرضىشيئًايفملونفإنهمٍتمالى،باسمهنادوقالناسلاْن

الصدقغيرأقولأنعلىحملىفىخابوالأنهمفمثلا،لذلكمخالفاآخرلسببيضطهدوئقكانواما

بهأمرلمانحالفةوتقاليدعاداتمناتبعوهبماوصديقهالهَنبىداوودوكتابموسىكتابأفسدوالأ!م

ويبغضهم.يكرههمادلهفإنثمومنموقفىورغبواالكراهيةلىأضمرواوعليهاقه

؟.حالهكلفىقتلايعتبرهذافهلرجالًا،آحابقتلكمارجالاموسىقتللقدلىقولوا

آحابأما،الحقاددّبعبادةوليحتفظ.الأوثانعبادةليحطمالرجالقتلموسىلأنتاْكيد،بكللا

يعتبرلموسىبالنسبةوالقتل،الأوثانعبادةعلىومحافظالحقالالهعبادةليحطمالرجالقتلفقد

واحدةطبيعةلهواحدعملأنهكيففانظرواالمعبد،لحرمةانتهاكافيعتبرلاَحاببالنسبةأماتضحية،

المتضاربة.التاْثيراتهذهأنتجقد

حبهمقدرليرىالملانكةإلىالشيطانتكلمماإذا،حضرتهفىروحىتقفالذىالهىالإلهوبحق

علىوحضهمعنه،الملائكةيبعدأنحاوللأنهالشيطانعلىغضبادلهولكن،ادلهلرفضهقه،

".معصيته

ادلهأمرالذىالكذببشأنالنبىميخاقالهمانفهمإذن"كيفبرناباالِإنجيلهذاكاتبفساْل

؟".إسرانيلملوك-الملوكسفرفىواردهوكما،يقولوهأنرسلهمنالكذبةوتعالىسبحانه

".بوضوحالحقيقةنرىحتىحدثماكلعلينااتلوابرنابا،يا"اسمع:عيسىفاْجاب

المائةبعدالستونالِإصحاح

وجبابرتهمإسرانيلفىوتارنحهمالملوكأعمالدانيالالنبىلناوصفالإنجيلهذاكاتبفأجاب

كمايلى:

وهمالأنمة(،منالفاسدين)أىبلعالأبناءليحاربايهوداملكإلىإسرانيلملكانضمإ

فىعرشعلىمنهاكليجلسإسرائيلملكوآحابيهودا!ملكشافات()يهوملكوكانالعمونيون،

وحارب"اذهب:إسرانيللمللثوقالواالمزيفينالكذبةالأنبياءمنأربعمانةأمامهماووقفسامراء،

صهم".والتنكيلدحرهممنتتصكنولسوفيدك،فىيقعونمجعلهمسوففالتهالعمونيين،

آباننا؟".إلهادلهرسلمنرسولهنا"هل:يهوشافاتوسأل

شر،!هومابكللىيتنباْمادانمًاهوإذشرير.رجلوهوفقطواحديوجد"نعم:آحابأجاب
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منبأمرقتلوهمنهمواحدوجدوكلماواحد.نبىهناكمتفكهًاقالثم،السجنفىبهأحتفظولذلك

يسكنلاحيثالجبالقممإلىهربوانعم،معلمياقلتكمااللهوأولياءالاْنبياءهربوعليهآحاب،

.الناسمنأحد

رجليهوفىبهفأوقبميخا،يؤقأنالملكأمروعليه،يقولماولنرطلبهفىأرسل:يهوشافاتقالثم

هلادلهبسمميخاياتكلم":آحابفسأله.والموتالحياةبينيعيشوكأنهمفطربووجههالأصفاد

؟".وقراهممدنهممناددّهسيمكناوهلالعمونيين.لمحاربةأذهب

أكئر".غنىتزدادتعودوعندما،ذهبتإذاغنىتزدادفلسوف"اذهبميخا:فاْجاب

حولمنالأصفادوكسرواادهّأنبياءمنحقيقىكنبىميخاعلىلثنونالكذبةالأنبياءراحوعندثذ

قدميه.

الحققلقائلا:ميخاسأل،الأصنامأماميركعلموالذى،اللهيخافكانالذىشوفات()يهووسأل

وآباننا.أجدادناإلهأجلمنالحققل،الحربهذهنتيجةرأيتقدفاْنت

كقطعانإسرانيلشعبرأيتإقلكأقولوعليهوجهكأخافإفىيهوشوفاتيا":ميخافاْجاب

راع".بلاالغنممن

ولكنكشر،هومابكلإلايتنباْلاالرجلهذاإنلكقلتلقد":يهوشوفاتوقالآحابفابتسم

تمدتنى".لم

ميخا":يابهذاتعلمكيف"والآنواحد:نفسفىقالاثم

الذىمنالمليقوادلهوسمصت،ادكَحضرةفىاجتمعقدالملانكةمنمجل!اأنرأيتلقد":ميخاأجاب

جاءثمشيئاآخروقالشيئًا،منهمواحدفقال،فيقتلهمالعمونيينلمحاربةيذهبومجعلهآحابعلىسيدلس

كذئا،ينطقونوأجعلهمالمزيفينئهنبياأإلىأذهبوسوفحابآأحاربسوف:وقالالملائكةمنملاك

سالمًا.تكونفلسوفالآنواذهبقلتماافعلقالذلكادلهسمعولما،فيقتلالعمونيينلمقاتلةفيصعد

لفاسدمتىايرلثراأيها:وقالصدغهعلىميخاوصفعرئيسهموقام،لكذبةانبياءالاْرةسوثارتوعندئذ

."؟الكذبمعهمجصلملاكإليناأقىمتىلناقلثمليكإوجاءالحقملاكعنارحل

خداعكبسببالقتلمنخوفامنزلإلىمنزلمنخهربعندماذلكتعلم"لسوف:ميخافاْجاب

اللث".لمولاك

ياْكلولاعنقهحولقدميهحولكانتْالتىالأصفادوضعواميخاعلى"اقبضوا:آحابقالثم

إياها.أذيقهالتىالموتةنوعالانأعلمفلستأعود،حتىوالماءالشعيرخبزغير

أمراءأوجهوداملكتحاربوا"لالعبيدهالعمونيينملكقالإذاميخاتحدثكماالأمروقضىفصعدوا

.عدوىإسرانيلملكآحاباقتلواولكنإسرائيل،بنى

حدث.كيف،الآنيرىوأنهأعصىولدإنهلغرضنايكفىهذابرنابايا"قف:عيسىقالثم

http://kotob.has.it



326

الماثةبعدوالستونائحادىالإصحاح

شىء.كلسمحتمهل:عيسىقال

محلم.يانحم:تلاميذهقال

نطاول!قيتكلممنعلىقاصرةمصيةفالكذبأكبرمصيةوالقتلمصيةالكذب:عيسىقال

ط!ي!)الإنسل!نما(الأرضفىاءتركماأعزتمميرنتيجع!عملأنهإلايرتكبهبمنيختصكانهـان

ط!لىكلهلقتيلىالحياةيعيدأنالإنسانيستطيعفلالهءجلاالقتليينماالحقيقةبقولمعالجتةيمكن

قتل؟منقتلعندمامحصيةاقهعبدموسىاقترف

فط+يفلىبماأمرهالذىاتطاعةفىمصيةموسىيأقىأنمهحاشا5التلاميذأجاب

آ!اي!ررسلىع!الحديةيادخالهمصيةأقىقدالملاكهذايكونأن!حاضا:عيسىقالوعندنذ

الل!!لىكذبقهتقبلفإفهكضحيةرجلقتليتقبلكانهـانحتىواقه.عليهمكذببأنالكذبة

!ضنادا!بىاصذاصهيكونأنيطلبعنالمااخطاْهـانحتىالطفلإنلكمأقولإفىالحقالحقطيب.

ظالمتنملكالإسللحضعكماللناموصخاضعاتأنيدعىباتشضحطىءأنأوالجثةضخمجبار

ا!ك!ا!هستجلونفإنكمظينةأنها!ورىلاصينفى!ينةماأمرااقهبأنمومنونعنلما

!طلإظكَأ!ئيلع!منمركبوليسواحدحوهرمنأحدواحدوهريتغير،لاوتحالىسبحانهاقهإن

اتماهللككللذوبالتالى،نفسهناقضىهـالاآخر.ورئالهمخالفآخرومىءيوئابشىءيأمرلا

الاْبد،.إلىإلتبريكوانتفى

لسضالملمببهفىشرمنهناك،ليى:النىعآموسنفهمأنلناكيفولكن5:فليبفاْجاب

،.امهصنع

هقيمطبا،!هلاالكرمحرفيةعندتقفأنجذااحطرمنفايا.يا"انطر:عيسىفأجاب

خلع!ي!لولننعنمم!رهمللصقو.يالتسبةوالغدربالقضاءآعراتإنلأتفهمقالواالذينيسيونالفر

يلا!ظا!مسوفطالقالحدالةيكر.شثتإذاأو،كاتب.عنحابلبعادالرليىاقهإنيقولونإنما

ببشؤفالطل!يسصيهأوماالترعنيتحالتعنممااتتىعآصوصإقلكمأقولوعندما.الحساب

عئوكاْظالكراالناسياْخذهاوالبلاياالمحنفجميحالمحالم.صدقهلماوالحقالدواستخدمماإذا

بنضفد!حمههىأوللمصيةءالإنانإتيانمنمحدأتماأوالثرتحسلبالإنساقتحلالقالمحنأن

عللَىصالني!كانلوذللياوعلىإليها،ونتشوقالآخرةنحبحقالحيا.علىالإنسانخلالهصن

ور!بلإمض!أنهميرونبالثيناليأسأنزلقدلكاناقههصتحماإلاخيرمنالمديتةفىهناكليسقال

للهالثميط!قىأتْ،يحتقدونكثيرينأنذلايامنوالاْدهىوالأمر.هنيةرغدةعيشةيحيشونمعصيتهم

بلإصر!طل!آوبمصيية-يصييةلاحتىفيخدمهالتصيطان،الإفسانيخافثمومن.الإنسانعلىالسياثة

ب!ط!عقتمولمهالكهنةكبيرحضرةفىيتكلمكانالونالروماقالمترحمفحلكماعآموسفعا!
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ومجهلونالعبريةيعرفونفلاالرومانأما.الفاصلةهىوأعمالهماليهودإرادةيعتبربهانبلىا!مللض

لجا-ا!ص

المائةبعدوالستونالثاقالإصحاح

فمعنىكبيرا،خطأأققدلكان.اللهعنعهماإلاخيرمنالمدينةفىليسقالقدعآموس!!ق

الخيرصاحبهوالةأنتعنىالعبارةهذهإن،حفرتهفىروحىتقفالذىالحىالالهح!ي!

قدلكانذلكصدْققدالإنسانكانولووالتفاخر،الحماقةبسببتأقإنماوالمعاصىالظلمأاولقو!ص

هذاكانولو.اللهعندمنإلاضررأوظلمأومعصيةوجودبحدممحتقذاأكز.هوماال!للمخهآلد،

كلانكفاْحتىشديدةأرضيةهزةحدثتذلكعيسىقالوعندما.سماعهمنالاْرضيلاررتتديحقا

اقهاإنقالعندماعآموسأنعلىللبرهنةيكفىوهذاالحيا.فارققدكانلوكاعل!سجهه.ررجا!

المحصيةأصحابلاسميهاالتىوهىالمحنعنيتحدثكانإنماهالحالمإلىمتحدئاالمدينةا!،ضثواآ!الهطد

نريدفنحنالقدرمعنىولنبحثبالشر،المعصيةأصحابيسميهوالذىالقدرعنالآنلجالشوكلالتضدث

".اقهشاءإنالآخرالجانبمنالأردنكرقربغدًاإليكمأتحدثولسوف.حفيقتهينمرف%!ق

المائةبعدوالستونالثالثالإصحاح

نخلةمنبالقربجلسالظهرصلواأنوبعد،تلاميذهمعالاْردنكروراءالصلاةإلىمجيسىخصبي

نإبالحقلكمأقولوإق!الإخوةأيهاالاْسرارمنسرالقور":عيسىقالثم،تلاميذه!لى!طاوقى

الأسراريعرفوالذى.الأمةإليهتتطلعالذىوهوواحد،شخهرإلاالقدريعرفسوفاالنسل!ت!مقطا

فاقه.كلامهيسمعونالذينتباركالعالمهذاإلىالرجلهذاياْقىوعندما،كامل*ضوحقىالاطب

منوتحمينابظلها،الشجرةهذهتحيطناكا،بمغفرتهويكلؤهمرحمتهعليهمينزلسوفسيط!!تظو

".الشيطانمنتحميهمسوفاقهرحمةفإن.الحارقةااللشسسصاو"

العالمهذاإلىسيأقوالذىعنه.تتحدثالذىالرجلهواسيكون"ومن:المسيحنلاميذظأجليي

الخيربعملسيقوموالذى،طويلةمدةالماءتتلقلمأنهابرغمتثمرالاْرضمجلاالذىالل!رو!

؟،.المؤمنينيصيبكالمطرالرحمةمنهاتنزلاقهرحمةبهابيضاءغمامةوكأئهالواسعة!رحم!ضلى

الصالحةللأعمالذريعةفسيكونالعالمهذاإلىجاءومتىاقهرسولمحمدإنهبابتهاجمسوعآلطلب

جفافطولبعدتثمرالأرض!علالذىكالفيتفياحثةرحمةمنبهيأقىماطريقمححناالشوبص

نثرا.المؤمنينعلىكالرذاذاقهينثرهاربهةاقهبرحمةملاْىبيضاءكمللمهقو
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المائةبعدوالستونالرابعالِإصحاح

القدر.عنعلممنبهادلهحبافىالذىالقليلإليكمأنقلسوفوعليه

ادلهاختارهممنوإن،مكنونكتابفىمسطروهوإلاشىءمنماإن:الفريسيونيقول

وكا،ْادلهاصطفاهمممنيكونلنشريرفاسدكلوإن،ينشريرفسدةإطلاقايصبحوالنواصطفاهم

وأن،خلاصهمنحوالممطفونفيهيسيرالذىالطريقالطيبوالعملالخيريكونأنقدرقداقهأن

ينطقالذىاللسانادلهلعنفقد،هلاكهمنحوالمفسدونفيهيسيرالذىالطريقالمعميةتكون

فىالفريسيينكنهنعلمأنعليناذلكوعلى.الشيطانعقيدةفهذ.بالفساد،تكتبالتىواليد.بالرذيلة

.المخلصونالشيطانعبيدفهمهذا،يومنا

يده،فىإليهالوسيلةالإنسانيملكلشىءنمايةتعطىقاطعةإراد-تعقإنهاالقدر،كلمةمعقما

ليفعأرضإلىأيضامجتاجبل.لبنائهونقودأحجارإلىمجتاجبيئايبنىأنلأحديتسنىذناٍكيف

بهاجادالقالإنسانإرادةمنيخففالقدرإنذلك.يستطيعلاأحدتأكيدبكلأعليهاقدمهالإنسان

أحدفلامسبقًاتقديرًايعتبرلاهذاإن،الحقنعممنعليهمبهأنعموماالمختارينعبيدهعلىاطَه

وطبقًا،إكراههوبلقدزا،ليسفذلكحرة،إرادةمنعليهاقهبهأنعممماالإنسانمجرمأنيستطيع

سيناء،جبلفوقوهوشريعتهوتعالىسبحانهاقهأعطىفقدحرا،الإنسانيعتبرموسىلمحف

وصايالنحضرالاَنسنذهبإننا:قانلينتنفيذهاعنتعتذرواحتىالسماءفىليستوصاياىإن":فقال

تنتحلواحتىالبحاروراءهىوليستالوصايا،هذهلتنفيذالقوةسيعطيناالذىذاهومنثم،الرب

عليها".تحافظونسوففإنكمأردتمفإذاقلوبكممنقريبةهىبلالعذر،هذامثللاْنفسكم

اْنمريضًارجلاأوشائا،يصبحأنمسنًارجلًايأمرآنهيرودسالملكاستطاعةفىهلخبروق

هذافهل،والمريضالمسنبقتلياْمرفإنهأرادهمامجدثولمذلكفعلماوإذاصحيخا،يصبح

؟".عدل

".الفاسدينوأفسدالظالمينأظلملكانبذلكهيرودسأمرما"إذاالتلاميذ:أجاب

ادلهإنقلناإذافنحن،الاخوةأيها.الإنسانيةوالتقاليدالعاداتثمارهى"هذه:وقالعيسىفتنهد

يصفونكانوالأنهمنحتارة،صفوةلنفسهيصطفىأناستطاعلماأشرارايكونواأنأناسعلىكتبقد

نأحينفىتوبتهيقبلعصاهإذاوحتى،يعصىألاالعاصىيأمرفادته،الصلاحوبعدمبالظلماقه

التوبةمنالحرمانكلوتحرمهالمعمية،عنيكفأنعلىالقدرةالمعصيةصاحبمنتنتزعالقدرية

."والمغفرة
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المائةبعدوالستونالخامسالإصحاح

خاطقبموتآمرلناالكإالقيومالحىأنا"وبحقى:النبىيوئيللسانعلىاللهقالهما"اسمحوا

يريدلابمامسبقًايأمراللهأنتظنونذلكبعدفهلتانب(،شخصإلىلتحويلهأسحىسوفبل

هذا.يومنافىالفريسيونيقولهوفيماادلهيقولهفيمافكروا

نادىكيفتدركواوحتىندائى(إلىتستمعوالمولكنناديتكمالقدالنبىأشعياءعنإدلهقاللقد

إلى"اليومطواليدىمددتالقد،النبىنفسلسانعلىقالهماانظرواالنداء.علىدأبوكيفاظه

ب(.يكفرونبلب،يؤمنونلاأناس

ببقيسخرادلهإنالحقيقةفىيقولونإنما،للمذنبينيغفرلنادلهإنيقولونعندماوالفريسيون

يتحدثأعمرجلمنآخريسخرك!اأو،أبيضشيئافيريهالأعمىمنالإنسانيسخرك!ا،الإنسان

علىاللهقالهماانظرواالذلل،منمعمومةغيراللهقبلمنالمختارةالمفوةفإنوعليه،أذنهقرب

وذلواالصوابطريقعنالصالحونانحرفماإذاالحىالإلهأنا)وبحقىالرسولحزقياللسان

أمامىيخذلهمصلاحهمفإن.صلاحهمذلكبعدلهمأذكرولن.يهلكونفلسوف،والرجسالمعصيةوأتوا

(.ينجيهمولن

الناسبينمنهناكاليس:قال..المفسدينإلىأشارعندماا!هقالهماإلىيوشعالنبىأشارلقد

صدقوادله،الحقغيريقولولاحقفادله.مصطفوننحتارونكلهمبل،بالمنبوذينأسميهممن

كلادلهتشريعاتنشريعارضونالاَنبيننايعيشونالذينولكنْالفريسيين.الصدقغيريتكلمولا

(.المعارضة

المائةبعدوالستونالسادسالإصحاح

أرادمنكلتسعسوفرحمتهبأنلموسىاللهقالهمانفسرأننستطيعكيفولكن:أنحراوسفقال

.طردهيريدمنرحمتهمنيطردسوفوأنهرحمتهإلىينضمأن

هوفقطصلاحهأنيعتقدأنللإنسانيريدلالأنههذاوتعالىسبحانهادله"يقول:عيسىفاْجاب

ينصرفحتىالقولهذاتعالىادلهومال،وبحياتهبرحمتهعليهمنقدادلهبأنيعرفوأن،أنقذهالذى

ومجطمونها.فيكذبوكاتعالىادلهبجانبآخرينآلهةوجودفكرةعنالناس

اليهودىالثعبأذاقلأنهذلكفعلفإنه،القسوةفرعونيلزمأنقضىقدتعالىاددّهكانماوإذا

موسىكادحتىالذكورمنإسرانيلأبناءجميعبقتلأمرعندماويبيدهمجطمهأنْوحاولالاْمرين،

حياته.يفقد

وإرادةادلهشريعةعلىيرتكزقبل،منالإنسانمصيرتحديدأوالقدريةإنلكمأقولذلكوعلى
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إلإلإتلشىلآلاذلكيفحللافقدأحد،يهلكفلاكلهالعالمينقذأناقهأرادإذانحم،الحرةالإنسان

ركلا!لاءماديفعلالإرادةبهذهدهيحتفظفهو،الحرةإرادتهمنالإنسانمجرمأنيريدلا

كماااللهتعصىأنإبليسبهااستهزأوالقالصلصالمنالمصنوعةالمضغةلهذهقدرلوحقالثيطان.

صتهلرحهفالذىالمكاننفسفىلتحيتىوتذهب،بةالتوعلىوالقررةالقوةلمايكونوأن.إبليسعصى

طدير-عمنييتنازلأنيريدولا،وإرادتهيتهحرالإنسانيزاولأنيديروتعالىسبحانهاقهإن،مرةأول

إدلمصيعتمعذرايبتكرأنالإنسانيستطيعلاالحسابيوموفىالأمور،منأمرفىيراهماتقريرعلى

الل!!"دطلبإلىدعاهمرةمنوكميتوبلكىتعالىاللهفعلهمامدىمفحمةبصورةعندئذسيظهر

المائةبعدوالستونالسابعالِإصحاح

آوايكور!طتاولماذا:تقولأنإلىتميلوإنكقلت،بمااقتنعقدعقلكيكنلم"إذا:عيسىقال

س!فوق!بذاتهواحدحجريطفوأنيمكنلالماذالىقللماذا،عنلكأكثمفسوفإقذاك،يكون

حتىافوادأماميتطايروالترابالنار،الماءتخمدلماذالىقلالماء،فوقتطفوكلهاالأرضأنمعالماءه

ننتللسديوفىالإنسانفىمتحدةالأربعةالعناصرهذهنجدأننامعوالنار،والماءوالهواءالأرضتتحدلا

اب!ه!واأرقيستطيعونكيفأيفا،يعرفونهلاكأشخاصالناسفجميعهذاتعرفتكنلمإذا.عجيب

آلضلاشل!خالد،أبدىاللهأنيمركونكيف.عندهمنبكلمةبل،شبئلامنالعالمخلققداقهأن

ب!ال!كما-جسممنيتكونمؤقتكاننوهو-الإئسانلأنأيضا،هذايفهمواأنيستطيعوالن

!ررعىنسبيتهأعمالهىاللهأعمالوأن،الروحعلىيضغطللفساد،قابل-إلرسولسليحانسيدنا

الاْعمال؟هذهويقدروايدركواأنإذنيستطيحونكيف

محد!ث!ثم(تراكلاالعينأن)الحق:فقالتعجبهكذا،الأمرأناقهنبىاًشعياءرأىولما

ادلهأخلقهوكيفاقهرسول

يستثميوهـ"،وعدهكانالذى"من:قالالربأعمالوعنحدث(،مالنايروىسوفجيله)إن

تدأسلاللميوهكذا،الأرضفوقرفعتقدالسماوات)وكأن:الإنسانطبيعةعنبهأشارومااقه

البستالقدريهاساليبإنلكمأقولذلكوعلى(،أفكاركمفوقوأفكارىأساليبكمفوقرفحت

لكم(.قلتكماحقيقةولكنهاللناسمكث!وفة

آيصمااإراْل!تأكيدبكل،الوسيلةيعرفلالأنهالحقيقةينكرأنعندنذالإنسانعلىيتحينولن

أألالاالإدقوحتى،معروفةغيرالإنسانبدنفىالصحةبهاتدبالتىالوسيلةولكن.الصحةيرفض

".بيدىلمستهمماإذاالمرضىاقه.يبرئكيفأعرفلا
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المائةبعدوالستونالثامنالإصحاح

،.أوضحتماقبلكرجليوضحلمبثكلفأوضحتتكلصت"لقد:ذلكبعداثلاصيذ!ك!

المرآةوكأنهكتائاأعطاق،إسرائيللبنىرسولًالاْكوناقهاختارقعنلصا"عدقوق:جميسىط!ه

".العالمهذاصأتركبههسطرمايفرغوعنممافيه.كتببماإلاأتكلمفلاقلبى.إلىقؤل"الحظحص

؟".الكتابهذافىسطرقدالاَنبهتتكلمماهل.محلم"يا:بطرسقأجايه

وخلاصبالإئسانيتعلقماوكلاقه،وخدمةاقهوملكوتباقهيتحلقما"كل:عيسىظلحليه

".إنجيلىهوالذىالكنابهذامنلمو!ثلابض

ومباهجها؟".الجنةعنشىءالكتابهذاق"هل:يالوسظلى

المائةبعدوالستونالتاسعالإصحاح

حتئوالمؤمنونالمالحونسيلزمهاوكيفوصالماالجنةعنصأصدثكملى"انصتوا:عيسىآصلده

كانتماإذاشىءلاوكأنهتافهاهصغيراعظممهماش!ءكلنرىأنناالجنةمباهجفمنالأليحمص.آا!د

عماور!

أديمهافوقحلبىالتىوأرضها،عظيمةمباهجوهىمباهجههاقهفيهيدخرالذىالبيتهىايايش

منعالمألفمنأئمنترابهامنواحدثرهممثقالأنحقثصينة.أصجارمنالمباركون1ا!للورته

إلىعادوعندمابها،يلهجفجحلهلهاقهأراهاإذالجنةمباهجاقهرسولداوودأبونا!دارأىعلاث!لاء

خيرلافانعالمصوالحالمهذاإلىالآنبمدعيناىياتنظراالاقائلا:وبكىبيديهعينيهآيظ!ضه

ترلمماالجنةمباهجمنأحبو.لمناقهأعدالقد.فقالالجنةمباهجعنأشحياالرسولتجه!!طم

عندماإنهم،بقلوبهمألركواوماذاس!حواوماذارأواماذاتحلمونألاقلب،يمركأوأذنآدسسبمع!ه

رأىعندماداوودأبانافإنوعليه،المباهجبهذ.التشعفيهايستأهلرندرجةإلىيصلوالميبنوناتما

نورفىالمباهجورأى،بروحهفاتحدتإليهوضهاروحهاقهانتزعإذإنسانبحينىيرهالمالدسص!

فهوالإنسانأمالا!حدلاالجنةمباهجإنلكمأقولحفرتهفىروصتقفالذىاقه*ل!!لا

ميا.تضمأنالصلصالمنالمصنوعةالصغيرةالقنينةتستطيعلاكماعلمهبهامجيطأنسستطيعولا!ته

ك!ايبحو

ثمار..الشجريحملعندمابديعهووكم.الصيففىالعالمجمالتقدرونهلإذنعليكمقسكوا

غناءةوالجبالالأوديةعليهوتردفيغقأققدفالمحصوللا.حدلابفرحةانتثيوقدحايخحد

جما.حئاعملهمجيهف

وهذ.ئمارهيحملفيهاشىءفكل،الجنةفىتكونواأنوتمنوااقهواذكرواقلوبكمافتحواطالإَ)ت
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لتكونالجنةخلققدفاددّمعلومات،منلكمذكرتهمايكفىالحىالإلهوبحقبدعهالمنكفؤاالئصار

والجماللهاحدلاالتىالجميلةالاْشياءوفىله،حدلاالذىالعميمالخيرفىولتتفكروالمباهجه..مكانا

ادلهأنظننتمماإذاتخطنواأنواحذروالجماالاحدودلابهيلةأشياءمعهيكونألالهحدلاالذى

".المباهجهذهيمتلكلا

المائةبعدالسبعونالِإصحاح

تخدمنىأنكوأعرف،عملكأعرف"إفى:بإخلاصيخدمهسوفالذىللِإنسانتعالىادلهقاللقد

كإلهتعبدقكنتولماالخالد،الأبدىالحىوأناوجودى،كرمىيفوقلنحبًاتجنىوأنكتعبدقوأنك

لىخدمتكفىوالمغفرةوالعطفالرحمةسوىتسألنىلموأنكوإبداعىصنعىمنأنكوتعلم،خلقك

وأجيبكسأفعلهماهذاالأبد،إلىعبادقفىوترغبوعبادق،خدمتىفىتتفاقلأنكونظرا،بإخلاص

منالجنةفىمايديكبينأضعولسوفلى،مساولًاكنتلووبمماإلها،كنتلوكاساْجيبكإق،إليه

الآبدين،أبدوعبدىخادمىتكونأنفىترغبكنتلوحتىذلك،هديةنفسىسأعطيكبل،خيرات

أبدلًا".دائهـاجزاوْكيكونولسوف

المائةبعدوالسبعونالحادىالِإصحاح

جمهامابكليلمأنيستطيععقلهناكوهل؟تتصورونهاكيف؟الجنةهى"ما:لتلاميذهعيسىقال

نأعليهوجب،وفرةمنبهاوما،مباهجمنبهامايقررأنللِإنسانكانماإذا؟ومباهجتراءمن

مجبسأنيريدومايعطىآنيريدوما،وتعالىسبحانهإرادتهيعرففهو،ادلهكمعرفةمعرفةعلىيكون

؟".لهيهديهاوكيف،أوليائهأحديهدىأنأرادإذاهيرودسهديةتكونكيفتحلمونهل،عبيدهعن

فقيرا".رجلايكفىهداياهمنهديةعشرإنأقولوإق،مرتينذلكرأيتلقد"يوحنا:أجاب

فقير".لرجلهيرودسيعطيهاالتىاالديةهىما"ولكن:عيسىفقال

".فلسينأوفل!اتكونقديوحنا:أجاب

هذافىلمنسانادلهأعطاهمافكل،الجنةتدرسواأنأردتمإذايرشدكمالذىديدنكمهذافليكن

للإنسانادلهيعطيهالذىولكنفقير،لرجلهيرودسيعطيهمامعيتناسب،بدنهبهليصلحالعالمٍ

منلأحدوحياتهبدنهأعطىوإنحتىهيرودسيعطيهماجذاكنيرايفوق،الجنةفىوروخاجسدا

".مواليه
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المائةبعدوالسبعونالثالىالِإصجاح

عيسى:قال

العزيز،عبدىياالبحررمالوتدبراذهبنحلصًا،ويعبدهيحبهلمنقالوتعالىسبحانهادله"إن

خالقكأناولكنىبلىقليلا،ذلكلكيبدوفهلاواحدةرملةالبحرأعطاكفإذاأك!رها،ماعذاوعدها

حبةمنأقللهو،العالمهذاوفى.الأرضهذهعلى،والملوكللأمراءأعطيتهماكلإنبحياقلكأقول

".جنتىفىأعطيكسوفبماقورنتماإذاالبحر،يعطيكرمل

المائةبعدوالسبعونالثالثالإصحاح

فىالإئسانأعطىقدوتعالىسبحانهادلهكاننجإذا،وفرةمنالجنةعليهفيماتفكروا":عيسىقال

التىالفواكهكميةفىتفكروا،أوقيةمليونالآخرةفىسيعطيهفإنه،الرفاهيةمنأوقيةالدنياهذه

الذىالحىالإلهوبحئ.الإنسانيحتاجهآخرضىءأىأوالزهورأوالطعامكميةأوالحالمهذاينتجها

الجنةتينفإنواحدةرملةفردكليأخذأنبعدرمالمنالبحرفىبقىماإذا،حضرتهفىروحىتقف

الاْشياءجميعئجدالمقياسوبنفسنأكلهالذىالتينهذامنبكثيرلأفضلنوعهفىأوكميتهفىسواء

أيةمنأثمنالجنةمباهجإنبالحقلكمأقولذلكعلىزدهنا،مثيلاتهامنوأكنزأفضلالجنةفىالق

القيامةيومإلىالعالمهذاأمراءكلأوأميريقتنيهاقدأو،العالمهذافىالأمراءمنأميراقتناهامباهج

أثمنبالمثلالآخرةمباهجفإننملةظلمنأثمنولؤلؤذهبمنجبلكانماوإذا،العالمينتهىعندما

نعم".منالدنياهذهفىماكلمن

معنا؟".الجنةإلىالآننرنديهالذىجسدنايذهب"هل:بطرسفاْجاب

للجسدقومةلاأنيقولونفهؤلاء،الصدوقيينمنتكونأنبطرسيا"احذر:عيسىفأجاب

منهذاعالمنافىمحرومونهمكما،الجنةفىوروحاجسذامجرمونسوفوبالتالى،ملائكةتوجدولا

تقومعندماوإققيومحىربىأنأعلم)إق:يقلألموحبيبهادلهنبىأيوبأنسيتمالملانكة،معاونة

نحلصًا(.اددَهأرىوبمينىبجسدى،سأكونقيامتى

،الآنتحملهاالتىالخصائصمنخاعيةتحملولنتظهر،سوفالقيامةيومأجسادنافإنصدقوفى

ربه.آدميعصىأنقبلعليهكانتماإلىوتعودوالرغبةالشهوةمنتتطهرولسوف

العمليلاحظالأولوكانالقدر.وبنفسالعملنفسفىواحذاسيذايخدمانرجلانهناككان

منترونفهلالاْول،أوامرمنيتلقاهماويعملالعملينفذالثاقوكانالثاق،إلىأوامرهويعطى

ويطرديكافنههلالأوامريعطىالذىالملاحظمثلا؟الآخردونمنهماواحذاالسيديكافىءأنالعدل

الانسانفروحالاْمر،هذامثلفىادلهعدليكونكيفلابالحقهـشعب،يشقىالذىالثاقمنزلهمن

الخبزتأكللاهىإذوتاْمرترىفالروح،ادلهلخدمةالإنسانجسمفىمتكاملانشينانوبدنه
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فهىخالالةفالروح--تقتلولاتمرضرولاالحرأوبالبردننعرولاتسير.ولاضولانصو!هولا

ظبأنالصلخاظا.وفرحألممنالبدنكامجىا!ىالبدفيةبالآحاشضولاقفنىلا

ا-+-خدمهقىوص!ضعىالت!البدتلاالجتهإلىوص!االروح

إلىيخبذلب!مع!لالمصيةالروحققترفآنفىالبدنتببلقدمحلمه،يا:بطرسفاْجاب

4،الجنة

ذلباوعلىمتحيل.هذاإق4الروحبلونالمصيةيقترفأنللبدنيتأقى،كيف:عيىفأجاب

مكاكاوبالتالىمذنبةبأكاالروحعلىحكصناقدالواغفىنكونفإننااقه.رحمةمنالبدناستتنينالو

النارص

المائةبعدوألسبعونالرابعالإصحاح

فىيرحمتهالم!ىوتعالىسبحانهاءوعدلقد.حضرتهفىروحىتقفالذىالحىالإله"وبحئ

ومصيته.كللمهذلكبمدلهيذكرلنوأنهنصوحاشبةفيهاشوبالقالاعةنفى

،.روحقهىلاالروحستأكلههل؟إليهاالبدنينمبلمإذاالجتهقىاللحمسيأكلالن!ماوالآن

،.نجاتبلونالبلنببرزلمجفولكن.الجنةفىيأكلوناقهيباركهمش"إفنبطرحما:فاْجاب

بقدرالمجدنطىإنناتأكيدبكل4يثربأويأكللمإذاالبدناقهيبارك،هل:عيسىأجاب

فالبدن.نجاسةسيبرزالبدنهذامثلبأقالتفكيرفىبطرسياأخطأتولكلنكنمجدهمامعيتناسب

كلمنوخالوخالدباقالجنةفىالبدنولكن.نجاسةويبرزفاسداطحامًايأكلالحاضرالوقتفى

،.نجاسةيبرزلاوبالتالىفساديهمجعثلايأكلهالذىوالطحاموضقاء،بؤس

المائةبعدوالسبعونالحامسالإصحاح

الأضراربالمفسدينسخطهمنزلاالتبىأشعياءمعمتحدثًاوتحالىسبحانهقاللقد:المسيحقال

المغنىيس!رنولرفكبيرا.فرخاهـمفرحونبئفىماندقاإلىعبيدىصيجلى5:اقهقال

ولسوفعنى.أبحدممفلسوفآعدائىأماشينًا.عبيدىمجتاجولندة.وأرعرهاربمنوالموسيقى

،.الصالحونعبا!ىمجتقرهمولوفبؤس.فىجموتوق

المائةبعدوالسبعوقالسادسالإصحاح

*مًاا!تكلملقدهـسشترن.يفرحونسوفأ!مقولتانتيجةهى"وما:لتلامينهعيسىقال

مع.متنوعةوفواكهعجيبةمتروباتفيهاالجنةفىأكارأربحةوجودمنالغرضهوماولكنصرمجًا،

أيضاوالروحيثربونرلاالملائكهيأكللاكذلكسرب.ولايأكللاوتحالىسبحانهاتأن
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ىأللبلنالجنةمباهجتكونذلبهوعلى،يثربولايأكللانفيهوالإحسا!ىئرب.ولاتأكللا

الغطاءيكفولسوفاقه،باركهاالقوالأرواحالملائكةومحادثةاقهفلهماوالحسالنفىأمااللحم

شياءالاًهنهكلاقهخلقوالذىآخرنحلوقأىمنأكزالأشياءهنهكليعرفالذىاقهرسول

،.لهمحبة

كانتماإذاشخصلكلالسواءعلىواحمةولذاكاالجنةمباهجهلمحلم"يابارثليصيوقال

حطاينالمنقليلاحالامنهاينالمنيغبطفلسوففرقهناكبمانوإذاعدلهناكفليسواحدة

أكبر؟،.

كلي!ثحرسوفولكن.وعدلحقفاقه،الناسلكلواحدةالجنةمباهجتكونلن":عيسىأجاب

عددلهسيدهناكبارثليميويالىقلأهـمحسده،الآخريغبطأحدالجنةفىفليس،والقناعةبالراحةفرد

لأكمالأولادثيابيلبسوقالذينالاْولاديشكالرفهلالثياببنفىكلهميكسيهموهوالحدم.منكبير

ثيابهم،منبثيابالأولاديكتسىأنالسنكبارأرادفإذاالصكسعلىالأمر،الرجالثيابيلبسونلا

يا)بارئليميو(والآنيةوسخراستهزاءموضعأنهميظنوقوبالتالى.حجمهممنأكبرثيابًايلبسونفإتصم

منأكزحالابحفهمنالوأنواحدبمجديتمتعونالجصيعأنترىولسوفءالجنةفىتصركافتح

أوحسد،.غيرةإلىيؤدىلنالتفاوتهذاولكنالاَخر،

المائةبعدوالسبعونالسابعالإصحاح

نورهاأرضنات!شصدكماالث!صىمننورهاالجنةتستصدهل.محلميا5:الإنجيلهذاكاتبسألثم

الثسى؟،.من

ربهيحصدالذىالإنساقيسكنهالذىالعالمإنقاللى.اقهقالهماهذايابرنابا:عي!ىأجاب

إفنأْتطنخلقتهاولمذاولبهجتكم.لمنفحتكمالسماءتزينالتىوالنجوموالقرالشصىبنيتكونفيه.

أفضل.سيكونالمؤمنونيسكنهالذىالمنزلأن

رسورويكونشسها.وأصبحبنفسىالجنةسأنيرإلهكمأفنىماظننتمإذاتخطئونأنكم*لاضك

المؤمنونيلتقىولسوفإرادقى.تبلغكمالتىأنبياثىالنجوموتكونضى،.كلعنىيتلقىالذىالقمر

هىالتىالجنةفىوالحبوراليهجةنفسهابالطريقةسينالونأن!يائىطريقعنكلمتىتلقواوالذينف

مباهجى،.صةر

المائةبعدوالسبعونالثامنالإصحاح

قانلا:)بارثليميو(فرد؟،.الجنةعنالمعرفةمنالقدريهذابارنليميويااكتفيت"هل:عيسىقال

فقط".واحذاسؤالاسألتكإذاعكوحلمكصبركمحلم"يا

ضئت+.ما"اسأل:عيسىأجاب
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نألابدإذنعظيمةخيراتعلىتحتوىأرىكمافهى،واسعةالجنةأنفىشك"لابارلْليميو:قال

الأرجاء".وشاسعةواسعةتكون

نإلكم،أقولوالحقيقيسها،أوبهامجيظأنإنسانيستطيعولنعظيمة"الجنة:عيسىأجاب

والأرضسنة،نهسمانةمسيرةالآخرعنيبعدبعضهاوالنجومالكواكبتسكنهاسمواتتسعهناك

سنة.نهسمانةمسيرةالاْولىالسماءعنتبعد

حبةإلابأكملها-الأرضوماجذا،واسعةفهىالأولىالسماءقياسعندتتوقفأنأرجوولكن

نأنجدوهكذاالثانيةمنأكبروالثالثةالأولىمنأكبرفهى،الثانيةالسماءكذلكبهآقيستإذارمل

الأرضمنأكبرإنهالكمأقولوالحق،والأخيرةالتاسعةالسماءإلىتصلحتىقبلها،مماأكبرنهاكلا

".الرملحبةمنأكبرالأرضأنمنالرغمعلىمغا،السمواتوجميع

".الجنةفىيرىادلهمنأكبرالجنةأن"لابد:بطرسفقال

نكرًا".وقلتأخطأتقصدبدونلأنك،لسانك"احفظ:عيسىقال

المائةبعدوالسبعونالتاسعالِإصحاح

وأنا"وإق:يلىماعليهاكتبوقدكالثسىتنيرمرآةعلىوأطلعهجبريلالملاكذلكبعدأق

الرملحبةمنأكبركلهاالأرضوأنجميعْا،والأرضالسمواتمنأكبرالجنةإنأقولالاْبدىالخالد

وبقدرالماء،قطراتمنالبحرفىماوبقدرالرملحباتمنالبحريضمماوبقدر،الجنةمنأكبروأنا

جلود،منالحيواناتتحملهماوبقدر،أوراقمنالاْشجارتحملهماوبقدر،أوراقمنالعشبمجملهما

أعظماننىذلكمنأكزبل،والجنةالسمواتلملءتكفىممابكميرأكزبلرمالمنيوجدماوبقخر

وأعظم.

علىواسجدوا،مرةمائةفاركعواالآبدينأبدبوركالذىوتعالىسبحانهقهفلنصل":عيسىفقال

".تعالىلتهمصلينإليهاووجوهكمالأرض

فقالالتلاميذ.جميعبحضوررآهمالهوقالبطرسعلىعيسىنادىالصلاةانتهتوعندما

أكبرهىالتىالثصمىترىأنواحدةبعينتستطيعالاْرضمنأكبرهىالقروحك"إن:لبطرس

".الأرضمنمرةألف

،(.صحيح"هذا:بطرسفقال

ربنااددّهشكرهذاقالأنوبعدالجنةطريقعنخالقناادلهترىسوف"وهكذا:عيسىقالثم

كلامه.علىالجصيعوأمن"،المقدسةالمدينةأجلومنإسرانيل،أجلمنوصلى
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المائةبعدالثمانونالِإصحاح

ثم،الشعبفىيخطبممنوكانالكتبةأحدمنهفدنا،سليمانرواقفىالأياممنيومفىعيسىكان

أفهمها".لاعبارةالكتابفىهناكولكنالشعبفىخطبتصاكميرًامحلم"ياقائلا:خاطبه

؟".هى"وما:عيسىفقال

لىفقل(،العطيمجزاكلك)سأكون:قالأبينالإبراهيمادلهقالماالتىالعبارة"هذه:الكاتبفقال

الجزاء".هذامثلالإنسانيستحقوكيف،للانسانجزاءادلهيكونكيفةمعلميا

فلسوفإلىأنصت..ادلهملكوتعنبعيذالست"إنك:وقالروحهوابتهجتعيسىففرح

اللهيستحقلاوالإنسانفان،فهوالإنسانأماالأبدإلىخالداللهإنالكلماتهذهمحنىعنأحدثك

هذا"؟فىتشكهل

".صوتكسماعإلىلتشوقروحىإن،فتكلمقلبى،فىماتعلمإنكمعلميا":وقالالكاتبفبكى

ثانيةكليتلقاهالذىالبسيطالنفسهذايستحقلاالإنسانإنالحىالإله"وبحق:عيسىفقال

يذكرونكانوالأصهملكلامهبعجبونتلاميذهوراح،إليهمستمغاجانبهإلىالكاتبفجاءلهطة.وكل

أعطوا.مامثلمرةمائةمقابلهفىيتلقونفإنهم،حبهممنشيئًاقهأعطواماإذاإنهمعيسىقالهما

نأتستطيعهلالقبم،هذهصرفتوإذاالذهبمنقطعةمائةشخصأقرضكما"إذا:قالثم

فأنابيتكأعطنىلهتقولأنأوذلك،مقابلفىفاسدةعنبورقةساْعطيكأقرضكالذىللرجلتقول

"؟.أستحقه

أعطىآخرشىءفىرغبمافإذا،اقترضهمايدفعأنأولاعليهمجبمعلميا"لا:الكاتبفرد

؟".فاسدةعنبورقةفائدةماولكن،الطيبةالأشياءمنيريدمايساوىماالمالك

المائةبعدوالممانونالحادىالِإصحاح

بكل؟عدممنالإنسانخلقالذىمنلىقلوعليهأخى،ياالقولأحسنتلقد:عيسىأجاب

.فقدهقدمعميتهنتيجةالإنسانولكنبه،لينتفعكلهالعالمالإنسانأعطىالذىوهو،اللههوتأكيد

بعضسوىلخالقهيعطيهشىءلديهيعدولمالبؤسعليهفحطالإنسانضدالعالمقلبتفالمعصية

أشعيا:النبىقالحيث،عملهيفسدالخطيئةوبارتكابهيومكلادلهيعصىفهوالخطينةشابتهاأعمال

(.امرأةبطمثملوثلقماشالصالحةأعحالنا)إن

ذلكيعودهل،اللهيرضىأنقادر(غير)وهوجدارتهعلىيبرهنأنالإنسانيستطيعإذنكيف

)يخطىءداوود،نبيهطريقعنوتعالىسبحانهاددّهقاللقد،المعصيةتجنبقدالانسانأنإلىترىيا
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الصالحونكانمارباذاالفاجر.الرجلحاىءترىيامرةفكم(،مراتسبعيومكلالصالح

(.أستحق)إفىعبارةمنأكزخزىهناكليسالحىوباقه؟المفسدونإفنيكونفكيفمناذتاضون.

الأشياءوحتىعدمهمنيطلبمايستحقكانإذاماوسيرى،يداهعملتهماأخىياالإنسانفليحلم

فالإنسانهطريقهوعناقهعملمنولكنهاهعملهمنليستالحقيقةفىفإنهاالإنسانيأتيهاالتىالطيبة

أرادرناذااقه،بهيأمرماالآضياءمنيفحلوالذىخلقهالذىقهيدينأنيريدحىكائنكاْى

.الثوابلاالحذابيستحئفهوهـلحصيهخالقهيحارضأنهالإنسان

المائةبعدوالثمانونالثافىالإصحاح

بأك!لهالحالمأعطا.لقد،تقويمهأصسئبلفحسبتحلقهلمإنهأقولوكماالإنساناقهخلقلقد

،والقانونالثريحةوهبهثم،إليهالاْنبياءإرصالوالىتم،الجنةشكأنبحدمجرسانهملاكببنأعطاهكما

الجنة،الإنسانيحطىأنإلىيتوقهتعالىواتالثصيطان،منلحطةكلفىمجميهأخذثم،الإيمانأعطا.ثم

ربه.الإنسانبهيدينالذىالدينهذافىالاَنولنتفكرللإنساننفسهيحطىفاقه،الجنةمنأكنربل

بقدرأنبياءيخلقوأن،الحدممنلهمثيلبخلقالإنسانقامإذاإلاينمحيأنيمكنولاكبير.دينفإنه

من،وأطيبوأحنأعطمآلهةيخلئأنذلكمنأصبل،وجنةعالمالهمجلقوأنا!.لهأرسلما

ربه،الإنسانثكرأنإلايتبقىولاءديتهالإنسانيسدوهكذاذلك،كلاقهيطىثمخالقنا.

فإنْشىء.كلخالقلهضويكلاواصدامَهكانولما،ذبابةيخلقأنلايستطيعالإنسانكانلماولكن

الذهب،منفطةمانةرجلأفرضكماإذافمثلايسددهوكيف.دينهيسدأنيشطيعلنالإنسان

الذمب.منظحةمائةتردهاأنعليكوجب

يقولأنلهشىء.كلوصاحبالجنةصاحببوصفهاقهأنأخى،ياهذامحققإنذللبهوعلى

يستطعلم،الكبرىجاثز-لجاسأكونإقلإبراهيمقالعتمماا!فإنثمومن.يثاًمنهـمطىيثاءما

أتماالناستخاطبواأنأردتمإذاوبالتالىعكودينهدمحااتإنفالبلجائزق،اقهيقولأنإبراهيم

الأشياءمنوكذاكذاالإنسانسيعطىاقهإنفمقولواالعياؤهنهلهموتثرصاوتحل!وهمالأخوة

.وحماسبجدالإنسانعملمااذا

منى.-؟تريدجزاءفأىويمحبةبجدعملتلقدعبدىيالباومقولإنسانيااقهيكلمبه"وعتلما

بهاررحبمحصيةأقترفأنمجبكانماوعليهيديكصغمنأقأعلمإقرب)ياالإنسانأتماأجب

(.يداكصنحتهلمنوضفرترحمنىأنربيامنكأرجوقإقتمومنالت!يطان.

قإ)رب"إنسانيا"قأجبهبة(.أهبكأنإلهأتوقذلكومعلاباغفرتالقد:اقهقالماهـاذا

يداىقدمتماجزا.هماقبنى.أجلىمنعملتهلماالمجدفللباأنتأمااقترفتهماعلىعقابًاأستحئ

جزاء(-منكتبتهالنىهذاواستبئ

تنزلهما)كل،:إجابتك"فلتكنمحصيمثك؟(5معيتناسبتطنهالذىالحقاب)ومااتقالماهـاذا
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تحىلملذأالمؤمنيلأيخاعب!؟+:أتقالاصا،هـي!ارب،.ياأصتحفأتاجمغابالمذفبيةعتابصن

إضلاصًاأضدل!شاأضتماضرمغفردكلنال!الر+إجاببهفلتكن،بب!أشفابةصأكبرإلى

تريد؟(+مدةولأىادنابههذابهآنزلأقتريد)ومتىنمالى،:اتقالا+هـلذاعباد-لجا(.فىمنى

الآبدنح!،-أبدهـالىربيا)الآنإجاب!مه+:،فلتكبئ

هتهمثلمجيبالنىالرجلهذاسثلقإن!ر!ىقىروحىتقفالت!الحىالإله،ويحئ

هـ!كر.الحققىالتوأضعمجبفاتجميحًا.المرلك!ينالهمماأكزوعلفهاتمحبةمنينال!الإجابات

التكيرور

نكلخادمكمنزلإلىبالذهابفلتننطفءمحلم،يا:لهوقالاعيىالكانبضكرذلاباوبمد

س،ءوتلاميذكأنتاللحم

إنكوصأشلهـب.أوبيدىوليىبأخى.تنادنحاأنوعتإذاممكصآقاإفى،:عيىفأجاب

بخادمى،.ولتأش

و*!ينه.بينهإلىفنب4عيسالرجلفرعد

المائةبعدوالثمانونالثالثالإصحاح

لتاقل.الحقيقىالتواضعمج!اتإنقات!لقدمعلم"يا:الكابقالالماثدةإلىجلوسهميينما

مزي!فا؟أوحقيقئايكونولمجف4التواضعهوما

ملكوتيدخللنالصغيركالطفليصيححتىشواضعلامنإن.لكلمأقولالحق،تعيسىفأجاب

اء+.

كالطفلعغضااتخصيصبحكيفوالاَن5:لأخيهمنهمالواصدوقالذلباسعمنكلصجب

!عب+.شلهذاتأكيدبكلالأريخاأوالتلانينيبلغهوحينفي

نإلكمقات!لقدبالحقإلاأنطقلمحضرتهفىروحىتقفالذىالحىالإله"بحئ:عيسىفاْجاب

الذكامنصغرواطفلاسألتماإذافأنت.حقيقىتواضعفهذاالصغيركالطفليصبحأنالإنانعلى

لقاله؟فيهشتىالذىالمتزلاصاصبمنطنر:هـاذاأب،:بقولهعليكلردا+موابهنهلكعمل

علمكالذىمن:صألته!اذاأب.تعليكلرد؟طعامكضولىالذىمن:سائتهـاذاأبمنزلإته:لك

عصبتقدجيهتهوكانتجههتب!جرحالن!من:سألتهإذاولكنأب،:لاْجابكأوال!مالمى

فلوفستطت،لماذا:صألتههـاذاجبهتى.فجرحتسقطتلقدلكيقرلفلسوفبها،ألمجرحبسب

ثياتفىأصيرأنعكتينهـاذاكبير.كرجلوالجرىاليرعلىأقرىفلاصغيرأفىترىألامجييبه

أرغبكتتولمابيطة.مدةوالدىتركنىالسيرأتحلملكىولكنييدى.يأخذأنوالدىعلىلوجب

تذكرتقعلاحتىبطىفىثمىلملماذا:مجيبكفلسوفأبركقالوماذاسألته!اذاسقطه.أجرىأنفى

بجانعبا،.أكونلاعندماالمستقبلفىذلك
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المائةبعدوالثمانونالرابعالِإصحاح

"؟حقيقىهذا)،أليس:عيسىقال

".غالبهفىحقيقى"إنهوالكاتبالتلاميذفأجاب

نفسههووأنهخير،كلصاحبهواللهباْنقلبهقرارةمنيعترفالذىذا"من:عيسىقال

الطفل،يتحدثكايتحدثالذىهذاولكنحقا،متواضعًاكانبذلكاعترفمافإذا،الخطيئةصاحب

حقيقى.وتكبره،كاذبفتواضعهأقوالهمعمتناقضةأعمالهتأقئم

النهرأواللومتستدعىلا،بسيطةأشيا"الِإنساناستغلماإذامنتهاهإلىيصلالتفاخرأووالتكبر

أمانفسهحقيقةالإنسانفيعرفالنفسبانعزالهوالحقيقىفالتواضعالاحتقار.أوالازدراءأو

الثمخصمجعلوبالتالىمضطربًا،التفكيرمجعلجهنممنضبابعنعبارةفهوالكاذبالتواضع

منإنهكاذبًاتواضًايتواضعالذىالرجليقولوعليه،شخصهإلىينسبهأنمجبماادلهإلىينسب

.يضطهدهوراححنقهثارنحطىإنهأحدلهقالماوإذا،صالحةأعمالاأقبليخطىلمجانبه

حاضرنا؟.فىالفريسيونيسيركيفالإخوةأيهاتعلصوقوهل

وينتحلونالفريسيينملابسيرتدونيومنافىالفريسيونمعلم"يا:يبكىوفوالكاتبفاْجاب

يدخلواأنيستطيعواحتىالاسمهذااغتصبوالقدكنعانيون،أفعاالموفىقلوبهمفىولكهماسمهم

الحقيقيين،الفريسيينمناأخذتفقد،والقسوةالظلمأذقتنالقدللماضى،ياللبسطاء،علىالغفلة

".الكذبةالفريسيينلناوتركت

المائةبعدوالثمانونالخامسالِإصحاح

ذلك،فعلالذىهوالشريرالعالمولكنهذافىدخلللوقتيكنلمالأخوةأيها":عيسىأجاب

الفاسدةالعاداتمعأىالعالممعالناسبامتزاجولكنناحقة،عبادةاددّنعبدأنيمكنناوقتكلففى

ووصمكذبالنبىخادم)جهازى(أنواعلمواأشراؤا،ولصبحونصلاحهميفقدونفيهالشريرة

منكبيرعدداليعلدىكانذلكومع.لديهكانماوكلالسورىنحصاننقودأخذإذبالعار.سيده

مرسلا.نبيالهموكانالفريسيين

نإكما،كثيرةأشياءالإنسانفىيثيرالعالموإنالشر،إلىميالبطبعهالإنسانإنلكمأقولوالحق

مثلوكلصالحعملكليتجنبونفهمهذا،يومنافىالفريسيونأماالئر،فعلعلىيحضهالشيطان

مستهجنًا".مثلاليكونيكفىالمبالنسبة)جهازى(مثلأنويرونالكَعنهيرضى

حجى،مثلعليناتقصأنلاْود"وإق:عيسىقالثمتقريبًالحقيقة"إنهقائلا:الكاتبفرد

".الحقيقيينالفريسيينعلىنتعرفحتى،اللهأنبياءمنوكلاماوهوشع،
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النبىدانيالأنمنالرغمعلىيصدقونلاكثيرونبالحق؟أقولماذا،محلم"يا:الكاتبفقال

الحقيقة.عليكسأقصلأمركإطاعةًولكننىكتبها.قد

وتركالفقراءعلىووزعهأبيهعنورثهمافباع،عمرهمنعمثرةالخامسةيبلغحجى"كان

تلاميذهلتعليمبهيستعينوكانحجىتواضعمدىوعلممسنا،رجلأبيدياعووكانالنبىليخدمأناءوث

عدإليهمجملهالذىللمرسالقانلاذلكيردكانحجىولكنالجيد،والطعامالملابسلهقدمماوكثيرا

أصلحلاأقيعلملأنهلابالتأكيدأالأشياءهذهأنالىيرشلهل.أخطأتقدلأنكسيدكمنزلإلى

يجلسلمنيحطيهكانعنه،يرضىلاشيمًابيدياعويمادفكانوعندماالمحاصى،إلااقترفولالشى+

قدبيدياعوأنشكلا،عليكأمسك:لهقالجارهبيدماحجىرأىماوإذا،ليراهحجىجانبإلى

الذىذلكمعلثمماأشرهناكوليسجميغاأسوأكمفاْناأنا،لىيصلحبيدكالذىالثىءفهذانمينى،

كنزًا.صارلقدإياهادلهومنجىعوبادية،منتلقيته

المائةبعدوالثمانونالسادسالإصحاح

حقالصلاةاتلو":لههـلقولحجىعلىينادىفكانالفرد،يصلىكيفيعلمأنيريدبيدياعوكان

إليكيتطلعالذىخادمكنحوبرحمتكانظرإسرانيل،إلهيا:حجىيقولثم،الناسكليسمحك

حتى،بعدلكعملامعصيةمناقترفهماعلىخادمكعاقبالعادلالإلهأيها،خلقتهالذىأنتلأنك

فأنالحبيدك،وهبتهاالتىوالنعمالمباهجأسالكأنأستطيعلاإقرباسبخانلظعملا.لكأفسدلا

أناأذكرق،العاهةأوالمرضعبيدكمنبعبدتنزلعندمارب.ياوالمعاصىالخطاياغيرشيئًاأفعللا

أمجدك.حق

،النبوةهبةبجوارهيقفمنكليعطىجعلهحئااللهأحبههذاحجىفحل"وعندماالكاتبوقال

له.وأعطاهاإلاشينًاادلهحجىيسألولم

المائةبعدوالثمانونالسابعالِإصحاح

تتحطم.سفينتهيرىوهوقلبهانفطربحازاكانلوكماالبكاءفىوانخرطقولهالطيبالكاتبقال

أربعةعمرهوكاننفاتالى،لقبيلةأميرًاالوقتذلكفىكان،اللهليعبدهوشعذهب"عندما:قالثم

خدمتهفىليكونحجى.إلىاتجهثمالفقراء.علىووزعهالتركةفىنصيبهباعقدوكانعائاعشر

:يقوليملكهشىءعنأحديسألهعندماوكان،الإحسانبثمعورممتلئًاهوشعوكان،تلاميذهمنتلميذا

".تقبلهأنأرجوكأخىيافخذهلك،الثىءهذاربأعطاق"لقد

والثاق،الخيشمنمصنوعجلبابالاْولجلبابين،غيرلهيبئولمملابسهبجميعتبرعأنوحدث

لدىكانجلبابين،ويملكفريسىإنهيقاللاحتىللفقراءوأعطاهورثهمافباع،الحيوانجلدمن

حجى:لهقالالاْياممنيوموفى،كبيرينونهمشغففىيقرؤهكانالذىموسىسيدناكتابهوشع
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4،تمعهكتماكلمنكأضذالن!شصضع.يا+اصع

موصىص"!يهتضاله

صحولماقىع!طا،كلع!لاوكان،المصإلىللتمابننرماكاتالمجاللتهاا*بدأصأدةوشو

الضحية+طمالقدىزي!اقىإلىأعوقإقأخىيا،:لهوقا،وجدهصتىعنهيبحتفهبهوضعبكلرم

أفمل+ماذاأ!وىولازعبورولدىليسولكلنت.

تالأنففإكرىمصيةأتيتظقدأخى.يا،النر:لهضالاصنهال!ممذاصضعوسع

وأضكر.-تصمنىءغبلهأنفأرجو!كليضالأمرنيصولكننىايا!لأعطيهزعيوطاأعلاققد

قاله4صجىمنزلإلىهوضعذهبولماعنصوانصرفالزعبورووتقبلهرضع*مالرجلفمدق

موص+.،كعابهرضعفأجابالزعبورومنكأخذالذىمنلهالأخب

ظى.وطيبكرممنمرسععليهمايدرككابألأتهالعولههذال!اعهالقرحكلحجىقرح

راولماأ-.4ولدكماوعركو..نصابمنعلحهماوان!زعراضخصًاماجملوااللصرعآأنوصهث

!ىق!دصغسةالماعزجلدمنق!صىنفهعلىيشدولمالا..وأعلا.قصيصهعنهخلعهوضع

من-طحيذنحافأخذمريخى.أفهكلنافتقلهولماحجى،رف!ةعنافصرففمجذا.الحاصةالأجزاء

لملمانالى،قلتصجىلهضال!،النخيلبسض!نفهظىوقد.وجدهحتىعنهيبحتوفمبتلامينه

ف!يارقى؟صتأت

أعطا.وعندئذبلونهإليباآقأنوضتموحما.كتابمنىالقصيصأخذ،لقد:هوضعفأجاب

آخرءقصيصاصجى

له:ضالامرص.كتابقىيقرأوصالتبابمنضالًاهوضمعرأىأنالمراتمنمرةفىوصحث

الكتاب،أعلا.أتإلاهرضعمنكاققما،مثلككتابلدىكانلو4العرامهأتحلمأنأصتطيح+إق

يبكى+ءوأففيه.ءغبلمنلأعطيهلىافهأعطا.ضدكتابباه،إنهله:وقالا

.الكتابمنهوأخذالرجلعدتوبالشل

المائةبعدوالثمانونالثامنالإصحاح

جيديظكتبتكعابهكانإذامالصىلزيارتفتبدضع.قرييًاحجىتلاميذمنتلميذكان

لا؟،أمجيديظكعبهلولترىكتابباخذأخى"ياله:وقال.لانم

4+-ستكأخذهالذىهو+منالتلميذ:قرد+مقأخذومدكتالى،إنه:هوصعفأجاب

يضلب!صضحضلفبلقد،:لهوقالاحجىإلىف!بالتلحيذولكن+موسى،كتاب:فأجاب

+.موصىكثابمنهأخذقدموسىكنابإن

جترنفىكافراجميغاالمجافينوياليتهرضعجنونمجنونًاكنتياليتنىأخى،يا:حجىفقال

هوضع-

بالقربيكنكانالأبييمولذاوأصواعودأأرضعلىأغارواالورييآاللصوصأنوصدث
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وفىتبكى.امرأةفقابلليحتطبذمبهوشحأنوحدثالفريسبون،يسكئحيتكرملجبلمن

آحدًارأىإذا!تدق!هولءهـ!ضحكييكىأحدًارآىإذاياليكاءيتفحع!وكان،يالوؤ!ىيدأالحالا

قصتهاءعديهفقصتصبكعةلمالمرأةهرضعسأل!فترةوصيضحد"

الجليل،إلىكلاماوذهب+ولدكعليبهرردآنتحالىاقهأرادضدامرأ.يا،تحالى:صضعضال

وفمبتمنهفقبلتهاالنقودنجهجاءأينمنتحلمتكنلمالتىللعرأةثصنهوأعلىقهباعحضه

ولدما-واستت

.منزلفيهالهكاقحيتالقد!ى،إلىبهف!باضترا.الن!أنوصت

إليهفبالربملاكولكنهالجزعفانتابهمجالهلمولكه،هوشععنيبحتجانبهمنحجىوراح

مفتقذايبكىأخذهذاالطببحجىسعولما،القدسفىوأفهعبدًا.آصبحقدصضعأنوآخبر.

وصلواأقوماالقدسإلىمحهماوذهبتلاميذهمنظميذينعلىنادىثمانجها،المرأةتبكىكماصضع+

ء-سيدهبستانلعمالالحبزمنكبروًاحملأحملىوقدهوضعوجالواتحالىايارادتههـايتهاإد

يفتقدكالذىوهو؟السرعةنجهوالدكنميتكيفينى"يا:لهقالهرضععلىصجىضتولما

ومساء+ءصياحكل

ياعوفى+فمدحرا،لستإقأيى"يا:صسعقأجاب

باعبا+.الذىالر-برالفاسدهو"ومنقاثلًا:حجىضهوثار

هذهعلىأنهولولاالطيبةكلطيبرجلباعنىالذىإقوالدىياامه"ءحمكم:صضعفاْجاب

صالح.ولىفيهاكانلماالأرخمه

؟+.إننهوومنت:حجىفأجاب

،.موسىكتابإنهأقي+ياتصضعفر!

أنايبيحنىموسىكتابليت"يا:فقالبجوار.الكتابكانلوكما.مكانهالطيبحجىْفوفقه

ياعك+.كماجميعًاوأطقالى

ورسولهنبيهآرسلالذىاءتبارك:قالرآ.ولماسيدهبيتإلىهوضعومحه4حجىذمبذلكوص

تميفضلنى.فهراششريته،الذىعبدكيدى"قبل:حجىلهفقاليده،ليقبلإليهوهرولمنزلى،إلى

كل+هذا:الكاتبلهوقالحجىمعفذهب.بحريتهسيالهعليهأنعموبالتالىحدتماكللهروى

ماصيل!،-قيهرغصهما

المائةبعدوالئمانونالتاسعالإصحاح

تحالىوباسمه.الحقهوهذاأقفردكلوليعلمرب+ذلكلىأكدضدحق.+هذا:عيسقاله

وقابلتهحدتوهكذا.الحقغيرهذاكانلوصاعةعترةامقتىقتحركولامدارهافىالتصو!ه

الأعطم.بالزعدرذاالقدس

وبحياب4الحلمهذامنلعلىوأصةمنىتتحلمهأنقبقىالذىماأخى+يا:لل!تجهعيسىقال!فم

http://kotob.has.it



344

كانوكمامتواضعًاحجىكانوك!اآخر،إنسانأىوخلاصلخلاصكيكفىعلمكإنوتعالى،سبحانه

المعبد،فىلتسألنىأتيتعندماأخىيااخبرقورسلهادلهبشريعةيعملانكانافقدمحسنا.كرئماهوشع

رسله.وكتبشريعتهأدمرلكىأرسلنىادلهأنعابرةلفترةولوظننتهل

وعلىيتبدلولايتغيرلاحالهعلىثابتفهوذلك،أفعلأنيريدقلاتعالىادلهإنتأكيد،بكل

الذىالحىاللهوبحق،يقولوهأنكلهمالرسلأمرلقد،للإنسانخلاصهواللهبهأمرمافإنذلك

يدخللم،اولوالتحريفيتناولمالمداوودوكتاب،موسىكتابأنلو،حضرتهفىروحىتقف

جعلقوما،كلمتهوأعطاقادلهأرسلقما.الكتابينعلىالكاذبةالتقاليدوالحكماء.الكذبالفريسيون

هذا،يومنافىغريبتينجعلهمامماتحريفارسالتاهماحرفتوقدداوود،وكتأبموسىكتابعنأتكلم

فىهذا،كلفىالحكماءيقولماذايعرفأنمجاولالإنسانولكنذلك،بكلأمرالذىهوادلهولكن

الخطأ.عنالمعصومهوالإنسانوكأنأخطأ،اقوكاْنحدثماالفريسيونيلاحظحين

دماءمعصالحرجلكلودماءنبى،كلدماءرأسهعلىتقعالذىالمؤمنغيرالجيلهذاولليا

رجلمنوكميضطهدونهم،لمالذينالرسلهممن،والمذبحالمعبدمابينقتلالذىبرخيةبنزكريا

بأنهميتفاخرونإنهم.قتلىإلىيسعونواليومتقريبًا،يعرفأحدلا؟الموتحتىالعذابأذاقوهصالح

ينفذونوإنهمالشيطانأولادإنهمالحىاددّهوبحق،الجميلالمعبدهذاأصحابوأنممإبراهيمأولاد

هذافىحجرعلىحجريبقىلنحتى،المقدسةوالمدينةالمعبدعلىالخرابيقعسوفوعليه،إرادته

المعبد".

المائةبعدالتسعونالِإصحاح

يكونبأنإبراهيملأبيناوعدهاللَهأعطىلقدالنريعة،فىالمتفقهالحكيموأنتأخىيالىقل

؟".إسحاقفرعمنأوإسماعيلفرعمنهوفهل،نسلهمنالمسيح

".الموتلكأقولهمافعقابهذالكأقولأنأخشىإق"ياسيد:الكاتبفقال

أكثرالدنياالحياةتحبونلأنكم،منزلكمفىعليكمضيفاآقأنأزعجقلقدأخى"يا:عيسىفقال

تفقدواأنتخافونلاولكنكمالحياةتفقدواأنتخافونفأنتمالسببولهذا،خالقكمدتهحبكممن

التىالحقيقةيخالفبمالسانكمتحدثماإذاعنكمتذهبسوفالتىالحياةتلكالأبديةوالحياة.إيمانكم

".اطهشريعةعنقلبكميعرفها

فىترددتلماالثمارأبدعكيفأعرفأناستطاعتىفىكانلومعلم،"يا:وقالالكاتببكىوهنا

".الناسبينالفتنةتثورلاحتىعنهاالكلامتركتالتىالأشياءمنبكثيرأبشرأن

بل،الصالحينحتىأواوالعاالناسالاحترامكلتحترمأنلككانوماعليك"ما:عيسىفأجاب

ادله.علىالتقولفىسببذلكفىكانماإذاالملائكة

نأحقىمنوليسخالقى،ادلهحقفىأخطىأنمنأفضلذلكبأسرهالعالمفليهلك،وعليه
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ادلهأماتعمر،ولاتبقىلاوتخربتدمرفالخطينةوالمعميةالخطينةطريقعنالعالمهذاعلىأحافظ

اًكثر".أوالبحررمالعددفىعوالمنامنالكثيريخلقأنعلىالقادرالقوىفهوتعالى

المائةبعدوالتسعونالحادىالِإصحاح

".ادلهوعصيتأخطأتلقد،معلميا"العفو:الكاتبقال

(،.ضدهمعصيتككانتفقدعنك،ويعفوادله"فليرحمك:عيسىقال

فىتقفالثس!جعلالذىويوضعموسىبخطقدئماكتائامعلميارأيت"لقد:الكاتبفقال

هوإسماعيلأننجدوفيهالمحيح،موسىكتابهوالكتابوهذاورسلهادلهعبيدمنوهممدارها.

الجبارالقوىأيهاإسرانيلإله)ياالكتابفىوجاء،المسيحرسولوالدهوإسحاقوأن.المسيحوالد

إسماعيلذراعىبينرسولهوتعالىسبحانهلهأظهروعليهالعظمى،آياتكوخادمكعبدكعلىأعرض

طفل،نراعيهبينوكانإسحاقوقفإسماعيلمنوبالقربإبراهيمنراعىبينإسصاعيللهأظهركما

الأشياء".جميعأجلهمنادلهخلقالذىهو"هذا:ويقول،ادلهرسولإلىيشيرالطفلوكان

ذراعيكبينتحتضنأنكمنالرغمعلىاذكرقإسماعيليا"وابتهاجفرحفىيصيحموسىوكان

الذىابنكلىويتشفعوتعالىسبحانهعلىيتعطففقد،ادلهعبدأنااذكرقكلها،والجنةكلهالعالم

كلها".الأضياءأجلهمناقهخلق

المائةبعدوالتسعونالثافىالِإصحاح

قدادلهأفييردلمكذلكالبقر،أوالأغناملحمعلىيتغذىادلهأنأبدًامطلفايردلمالكتابهذاوفى

الرحمةحقَاوابتغىادلهخلقهإنسانوكلشىء،كلرحمتهوسعتبلوحدها،إسرائيلعلىرحمتهقصر

فنالها.

قراءته،عكحرمقدمكتبتهفىأعملكنتالذىالكهنةكبيرلأنالكتابكلأقرأأنأستطعولم

وتعالىسبحانهفالتهدانمًا،بالحقوانطئ"اخرس:عيسىقالثم،إسماعيلأبناءأحدكتبهالذىلأن

".للِإنسانخلاصهناكيكونلنذلكوبدونوغفرانهبرحمتهالمسيحباسمالانسانعلىسينعم

قدمىعلىتبكىكانتالتىمريمودخلت،اللحميأكلونوجلسواكلامهعيسىأنهىوعندنذ

قائفة:عيسىقدمىعندالدمعتذرفوأخذتالكاتباسمهذاكانفقدنيكوديماس،منزلفىعيسى

حوال!ايحوممريضانلىوأخأختهناك،طريقكعنادلهرحمةوجدتلقد،معلمياخادمتك"إق

".الموت

يشفىأنوتعالىسبحانهدتهوأصلىإليكآتفسوفلىقولى،منزلك"وأين:عيسىفاْجاب

".بكأخو

".بيثاقفىأخىويعيشالمجدلففىمنزلىأماوأخى،أختىمقرهىبيثاق:مريمفاْجابت
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تخاقهءولالروجهأحضرفلسوفوانتطريواهأخيكمنزلإلىأفورً،اذهى:للمرأةعيسىوقال

يمرت+.فلن

آييه!-مدفقفىووضر.اليومفقسىقىماتقدقوجدتأخيهاييتإلىوذهبتالمرأهخرجت

المائةبغدوألتسعوقالثالتالإصحاح

اقتربوعت!ماييتافإلىالثالتاليومفىرحلفيكوديموحمامنزلفى-سمينعيسىأمضىأنوبحد

ورلعهاالمديتهتاركهمنزلهاصنكرولفخرجتيمعدمهمريملييسُراتلاميذهمنتلميذينأنقذالمديتةمن

فىودقتا.ماتفقدذلكوبرغميمرت.لاأخىإنقلتلقدسيد"يا:وقالتفبكت،وجدتهحتى

أخى+ءماتلماذلكقبلبحتكقدكانلواقهإلىلأطبهـاق.أيامأربحةمنذالمقبرة

لآوقطه+ءجئتولقد4فانمولكتهاًخولهيمت"لمعيىءفأجاب

م!نكمينقخعتالماالحر.روبمفىإلأنومهمنيستيع!لنإنهسيد"يا:مائلهمريمعليهفردت

الصور،-فىالرب

أ!اقهمدوتحالىسبحاقهاتلآنالحشريومميليقومسوفإنه،مريمياصدميتىتعيسىقاْجاب

برحم"ءا!يتعلهأنحونيمرتالذىهوفالميتيمتلمإنهلباهأقولوالحئ،نومهعلىتغلبقرة

عيسى.بمقدممرتاأختهالتحلنمريمعادتوقد

الفري!نهشالكنيسةمنوكنصونالقدمى.عودمنكبيرعددليحافىرموتعندأجتعقدوكاق

اليهودمقحشردبهافلحىوخرج!صعجلهقىمامتعيسىبممدممريمآختهامنمرتاسصمحصولما

قميةولكهاأخيها.قيرعلىلتبكىالمدقنإلىذاهيةأظعلتوألأكمليواصها،والفريسيينوالكتبة

همأعلىأتم!إقأسيد"يا:وتقرلتبكىوأخذتمريمأختهاإلىعيسىفيهمحدتالذىنالمكاإلى

أخى،.يمرتلاهناكنتلو

وضمتمو.؟،ء"أ-كأ:وقالهعيسىفبكىتبكى.مريميحدهاوجاءت

وانكل،-"تحالى:لهفقالا

الرجلهذاتردلماذ!تاتهأرملهابنأحيامدالرجل"هذا:لأنقهميقولونالفرلرونراح

يمرت"-آلامجب:تالأنهحينفىهالموتآلامهـ!تحمليمرت

وجنهتائههليحاقىوإقتبكوأ:لهممالييكىقردكلىكانحيتالمعير"إلىعضَىوصلوعنلما

صاعى،إن:عيسىفقالا+،النومةهدممتناآنأقهعلى"تمئ:أنفهمبينالفرييوقفقال،،لاْوقطه

عأئلا-وأو!فيرعهأصحرولوفالتومة.هتهمتلأتامفوفتألهاعتلماولكنبحدتأتلم

،-المقبرةعن"أرض.

أيابم،.أربمةمنذماتققدعفتةهرائحتهإنسيد.،يامرتا:قالت
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آقىطوعله؟!سخدتحالاقى؟ضكلئ!لاعر-،!اينمتاأتا+لماتاعى:ش!

يلآرنوصههفإلىؤسهـهاء،آوليلهمنصالحولىآفآعلم+إقىتصتاظدبايه

هـاحات!اعيل،!وربإوريميمربا-"جحاف:وقالهالماءإلى!يهجمىرعخمههـ-

المصى-لاصحمهوايصحزتها،ىال!وةهلالوحمتا،فجدلىورب

-+آميةصكلمةالجحيحشحط

والاعه!اثوقىعم*ليماقىفىصصيوتعىوظاه

كتهقىكاقت"قكلو.:ضالهيرميفإلىيال!معيىوشجهعسْا!قهاق!ليطشر!وعليه

اعشتاثيت،ا!اليدوقهقيورهمقىحقشاالتئآيائتاهيسعلىكاتاذشحىوجهه*على

ها!ا-محزجمِأرتوااللصا!رمييهصكصعالرمهاعحد!صمهعى+ىكصةصرد

امضةكيبوآ!روااثمىإلىظضرشا!صتبغبهـصاق!لاصخكرضوااقى-لاقا

ينؤءقالتىصلايسناكا-ضد!ر-غمتتكصةآعالعاتقو!كيفبزرترر!!

قمرتح!جمىعايتركاقهالىا-كل!ةرومحهخهيىاله

الملا!ةبعدوالتحععونالرابعالإصح!

جَلاطمصواكصتحهلآتل!ر!بقيمواا!تةكيب-يتتوروتواقىيرته!مهتض

!هَكصممهجزللعلرروكاتصضهاكىل!ؤسىعيلههصصو!ه!!واو!ببم

إصىقىوأصالىلآ!ياعووكأ!الي!ركهولماهـ!هـستربإثصمقضى.-يتكيمرقى!ك!

يحرش!-!يفيوواولمطمآ!قىهـساتجمتياهـشها!لىقه!!كهق!و!

وآختهاصي!مر،ض!علىظصالببووجتهمتزالهإلىعبجمت!ييصحتىتجميىقا

"!ضدبحمرالهس-طوكاض!!!يهوت!عجمىضىعتدصيهـمَجالى!شَه!لج!مقء!وقه

و*ميت!-آضةضعمهقةمحهطع!ي!رومميفالختى،ي!عت!كيفسببىط

!خكلتتمر!وقق!ةيهصضهقةمِحهظضكلرغهطهمر،"+ص،4علطتعىشد

*يعض؟-إقدتماءفوق!!ا+سييمىسق!ضا

ملا*:+فاإاله!!عتتصيصوتممقضاعتصععروص!الاللاطصالهعيصيى

هـلقا!هخا!ص!فق!هأثماء6حربمه-أحمهط!وصهصىسهلم*ض

!!ءحقةأعلر!الثطد!ىفيلىفهقهبا!ىصتل!!طمَحيتا!ههـمهلمج!ذ-!ركم

يرت،-ولاصتىظسوفالال!-أضضياتأست!رتل!بب!ذ+فضى!،

!خأووحأ!لهـالقحتىمر-هـحىك!وصما!ظشضنرِلاال!قيلوءمدهحنصهوعله

ايالم!كا؟متو!أيضلومهخهيم!زلاحال!!وحمح!!تههـدةءاسقيتعهقىلطر2
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الشعورعودةينتظرإنماعليهالمغمىأما،أخرىمرةالحياةفيهتدببأناددّهأمرينتظرفهودفنالذى

اليه.

".وتعالىسبحانهالخالقتعرفلالأنها،الموتهىالحاليةفالحياةإذنانتبهوا

المائةبعدوالتسعونالخامسالِإصحاح

وبالتالى،داخلهمفىادلهسيعرفونكلصتىطريقفعنقطيموتوالنأنهمفىيعتقدونالذين"إن

".أنفسهمخلاصأجلمنسيعملون

وقبضوربطهبطائرشخصأمسكماإذافمثلًا..ادلهمنباْمرالطبيعةبهتقومعملالاالموتوما

الجناحينإلىالأوامرتمدرالحالبطبيعة؟يحدثفماذايطير،أنالطائرأرادماوإذا،بيدهالحبلعلى

ذلكالصياد،أحبولةمنتحرروقدالعصفورمثلداوودالنبىقالكاوأرواحناالطائر،ليطيرفينبسطان

بحواستحتفظكما،الجسمفىبالروحتحتفظوالطبيعةكالحبللنابالنسبةوالحياةدته،الإنسانخضعإذا

الملانكةتحملهاالروحوخرجتالحياةانتهتتنبسطأنالطبيعةوأمراللهأرادماإذاوعليه،الإنسان

تستقبلها.بأنوتعالىسبحانهاددّهأمرهاالتى

الانسانفليبكولكن،اللهأمرفهذا،صديقالمماتإذايبكواأنبالأصدقاءمجدرلاذلكوعلى

ا!ق.الحياةوهوادلهعنتنفصلهىإذ،الروحتقتلفالمعصيةمعصيةأقماإذاتوقفبدون

تتحدلمإذاومرعةنحيفةالروحتصبحعنه،الروحانفصالبسببمخيفاض!يئًاالبدنأصبحماوإذا

بهالاتصالسرعةعليهـايضفىكماالجمالعليهايضفىورحمتوآلائهبفضلهالذىوتعالىسبحانهبادته

خالقىادلهبيتهوالبيتهذا"ياسيد،:وقالليعازرتحدثثمتعالىادلهشكرقولتهعيسىقالولما

منكبيرعددولكفقيرًا،ياسيدكنتولماالفقراء،لخدمةأعطاقومابه،علىأنعمبمامنىاعترافا

كللكيقدملاْناستعدادعلىاددّفعبد،أردتفترةولاْىشنتمتىواسكنهنافاحضرالتلاميذ،

".مقابلوبدوناددّأجلمنإليهحاجةفىأنتما

المائةبعدوالتسعونالسادسالِإصحاح

مرةليعازرماتلقد،الموتحلاوةإذنترى"هل:وقالالكلامهذاسمععندماالمسيحابتهج

وتقدمتالكتببينعاشواقدكانوالوحتى،العالمفىوأعقلهمالناسأحكميعلمهلاماوعلم،واحدة

حتىليعازرفعلكماالدنيالمذهيعودثمفقط،واحدةمرةالانسانيموتأنادلهعلىتمنواثمالحياةبهم

يعيش.أنمجبكيفالإنسانيتعلم

".واحدةبكلمةلىتسمحهلسيدنا،"ياقائلًا:عيسىيوحنا.ساْل

يعملوإنهاددّه،خدمةفىوأعمالهبضانعهعرضفىيعملفالإنسان،كلمةألف"بل:عيسىفرد

الروحترقعأنفىوالقوةالسلطةللكلمةكانوكلماملتزمًاكانكلماوالإنسان،العقيدةأجلمنأيفا
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منيتساوىوعليه،الميتللإنسانالحياةتعيدأنتستطيعلاوالبضانعالسلعأنإلا،بةالتومداركإلى

والِإنسانالقاتلمعيتساوىالجوعمنيموتحتىالفقيرمساعدةعنيمتنعوالذى،السلطةلهكانت

منهذنبًاأعظمبلير،شرقاتلالويقنعهلاثم،يتوببأقالعاصىيقنعأناللهمنبكلمةيستطيعالذى

تعالى.قولهحدعلىأبكمكلبًاكانلوكاتوقفإذا

المؤمنعبدىياوإقكلمتى،أخفيتلأنك،الخطيئةصاحبروحخهلكالسوفتعالىاللهقاللقد

فهمحاالملنرىوالفريسيينالكتبةإلىالآنولننظر(،يتوبحتىالمخطىءبنصحتقومبأنأطالبك

الاْبدية.الحياةفىالدخولمنالداخلينيمنعونبل،يدخلونلاذلكومعنعم،المفتاحلدجهم

لكم،أقولالحقدلتها،كلمةألفمائةإلىاستمعتوقدواحدةكلمةتتكلمأنيوحناياسألتنىلقد

يتحدثمرةكلفىلأخيهيستمعلاوالذىمنىتسمعونهماأمثالعشرةإليكمأستمعآنواجبىمن

".نرغبهأونحبهمالاالمنعملولالأنفسنا،مانحبهللآخريننعملأنمجبالمعميةتركبهإنمافيها

كماالحياةإلىيعودثممرةولويموتواباْنالإنسانبنىعلىاددّهينعململماذا"ياسيدنا:يوحنافقال

؟".نفسهويعرفيتعلمحتىلليعازرحدث

المائةبعدوالتسعونالسابعالِإصحاح

يقطعحتىحادةبلطةخدمهأحدأعطىالبيتربأنحدثلويوحنايالى"قل:عيسىأجاب

بلطةيحطينىالسيدكانإنفقالالبلطةالرجلنسىأنحدثثم،منزلهمنظرتخفىالتىالأشجاربها

أنهلاشك؟البيتربجوابيكونمايوحنايالىقلالاْشجار،سهولةوبكلبهالقطعتقديمة

خبيث،ولنيمأحمقمنيالك:لهقانلاخادمهرأسعلىبهاوينزلقديمةبلطةويأخذحانقًايكون

بلطةتطلبولكنكلك،تعبأومشقةبدونالأشجاربهاتقطعأنتستطيعحتىجديدةبلطةأعطيتك

إليكأطلبإقلشىء،يصلحولاللوقتمضيعةهوتقطعهماكلأنكما،كبرىمشقةبكتنزلقديمة

".كذلكأليسطيبًاعملكيصبححتىسهلةبطريقةالشجرةتقطعأن

لقدالباقى،الخالدأنابحقىتعالىادهّقاللقد"عيسىقالثميكاد"أوالحقإنه":يوحناأجاب

سوفالبلطةفهذه،طيبةأعمالهكانتفمن،مدفنكلمنظرفىمتمثلةحادةبلطةشخصكلأعطيت

أبديةحياةأعطيهولسوفورحمتى،بفضلىينعموبالتالىألم،وبدونقلبهمنمعصيةأوخطيئةكلتقتلع

أنهبرغمفانأنهيتذكرلاالذىالإنسانولكنالدنيا،فىطيبةأعمالمنأقمامقابلفىالآخرةفى

الخيرلفعلتالأخرىالحياةرؤيةمنتمكنتلو:وقالالآخرتلوالواحديموتونالناسمنغيرهيرى

".رحمةمنىذلكبعديتلقىولنبالموتأبتليهولسوفاوحنقى،غضبىأصبالشخصهذامثلوعلى

فهو،غيرهأخطاءمنالإنسانيتعلمهاالتىتلكعظيمةميزةمنيالهايوحنا"يا:عيسىقال

".قدميهعلىيقفأنعندنذيستطيع
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الملالةبعدوالتسعونالثامنالإصحاح

النىانضصلامةحكةأفه!قاآصطغلاإقىههأقرلااقىملم-ليافر:-+عاق!ق!

فهر.الحياةفيهدبتقابخالقناات!هلاقم!قبرتصإلىهـمحصلمرقهنوصةالرتءى

يىًآنطولولاقيصيمااولشىأتهعليهاراجبمنكاتهتاصتلورجلالتر-ع!ى

خاءوركلآع!.ا!اضاساله

كيفبه-ظصةيماا--عل!ضدخرلهصاوضملجلممتكتحا+إ-!:صرميتهعىو!

الحضهالموععهاسمبتحليمعتسنوالنئ*شيكجبأفهاقىلببازرحمىنجماناومقغص،

ويحىطصييسصبر!كيصطصيطوعهل!حاررل!اط!صعهص!ووكصهعل!تتكمآعايلى

أكزإليهقستصاأتهمجهكماصحيصىقا!يإلىاضنواار!ا!ته!أس!ا!ر

جينة!مينقلاتاقهمريذااطييةاحيلاممهظوثأو

الك!رىورالموهيهرهه!كولومهقص،حلاشالهىصمحل!!صل!ْ،!الحلور:كل

ا!يلؤ.هفإليعهءجهعت!حاالحميقهلحاقىرصلكتهطم+ما:يلإجيلضا!بمهمم

ا!رقيغيريستحقلايلإفانإلة!يكوميرص-ظتهبآ!علماامصعاءللر!ةهـ!الج!

ا-+؟-خهصءورضشلهت!ل

أضهلملأقىتلك4العمضاقىصقيبيتزلتنوظلىجحاتاتضلى"تجاجمى:!ايه

عا-أضهققمحهكاقهالى*بصاتقبتقى

فصولكىآشنضهاعضءأءكه5فآترحمحمهواصوقعلتىآممضصلهومق

اعترقهسكتتلماولكلتاضييدضتتىكاشاا!لىلآلىَال!ر+آصىطتاآض.يكل6يه

وخالىححاتاتتإق،السيحلتيآتتىآضااغرضهك!ضبى،وخابط+لصَيةكهليبعتم

!سلرسهندمتهالىييقىلاحرهياصمى،اسقوقيلاشرهزأحديحىولوفاسعوقيمناصريهتر

حلزمأده!ولهدعرةصلؤعلاتءسسمعما!كلعتلحالاقاله!تهصا!رقاما!6سلوعله

عليهلصات!هع!لاشانيضصتعتلصاآخرىظجةسقذمهاًلهولتتكلا!صحضتيتى

رحمم!كلغعتلمايؤحصالىا-لآدهالتصحصتآضحىقي!عرلى!لاوعلمه!ئ،ا-صلقه

آ-طممق6حرش.لمااددريستضرقهطضاغزشامتىصعه

الملالةبعدرالتسعونالتاصعالإصح!

ظن!!ال!هظجمثليحدوهتا!كاشةمأهـقااليحدرآلافمسعيقاحمهوا-ا-رحمهلة

وطلبتثمحزيىاتإلىتانبإتسانمنر)صهمم!وهنجهتمتومئسروء!ىقةصط!ح

قاءذلعهوكلا!!بمهالتضى!تعذضورحمراسصواءَجهتعقلرجمبيم!ىوَومنألمحغ
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النىالمخلصعبدهبهيكافىءأجر..صالحعمللكلفيحسبهرحمتهويطهرالثيطانمجظأنيريد

بهذالأفهأجرًا(.لى)إنالقولمنمجرأنفحليهالإنسانأماالمحاملة.نفسغير.يحاملأنعليهمجب

.نايد

المائتانالإصحاح

الوقت.بضالعالمهذافىأعيتىأنأحتاجإقأخى"يا:وقالليعازرإلىعيسىذلكبحدوكرل

اقهفىحئاالحسنةبالموعطةتمدقلأنكآخرمنزلأىإلى%ذبفلنمنزلكمنقريبًاكنتإذاوافى

أنا،.لشخصىوليس

ونأكلالقدسإلى"فلنذهب:لهموقالتلاميذهعيسىفجمعاقتربقداليهودىالفصحعيدكان

يوابتهاقربحمارةتجدانولسوفالمدينةإلىاذهبا:لهماقائلاديوحتا.بطرسوأففذ.الفصحخروف

هـاذاأركبهاوأناالقدسأدخلأنعكمجبإذهناواجلبوهاالحصارةقيدففكاصخ،جحشومعها

لكماسشمحثمومنإليها.حاجةفىمحلمناإنلهنجقولاالحماؤقعدتغكانلماذاقانلاأحدسألكم

أقواوعليه.حقيقةعيسىقالكماشىءكلووجداالقدسبوابةإلىالتلميذانوذهبهنا.مإحضارها

سمصاالقدسأبناءأنلخاةمعيى،فركبأوشحتهمالجحشىعلىووضعواهإليهوالجحشبالأتان

شجرفروعبأيدعمممكينبهوالترحيبرويتهإلىوالأطفالالرجالفهب.الناصرىعيىبمقدم

داوود.ابنا!هينالمسيحتحالىباسمهيأتيناالذىهذاامه"فليباركوقالوا4والزيتونالتخيل

؟+.يصتواأنتأمرهمألايقرلونهماذا،انطر:قائلينيؤنبونهوأخنراعيسىالفرييونوقابل

فإنالهتافعنالرجالتوضهإذأ.حضرتفىروحىتقفالذىالحىالإنه"بحئ:عيسىفقال

قالعندحاباقه،-يؤمنونلاالذينالسوءأصحابالمفسدينالفاصدينضدتصيحسوفالأصجار

إلهنا.الربباصمإلينايأقاالذىتبارك.مجلجلصوتفىالقدمىأحجارفطقتذلك.عيى

حديثه.منبهللإيقاعوتداولواببعضبحضهمواجتمعواإيماكمعدمفىالفريسيوناستمرذلكومع

المائتينيعدالأولالإصحاح

فعياوقالوانكاحها،أثناءفىضبطتعاهرهبامرأةوالفريسيونالكنبةوجاءالمحبدهإلىعيسىدخل

شريحةبعصيانهنتطيعوبالتالىهموسىشريتلاتبيحهآمرفهذاينقذما.أنحاولما"إذابيهم

بالرحمهيبثرهوإذبه.يثرماضدأمرفهذامذنبههبأكاعليهاوحكملحنهاهـاذاندينهأنموسى

وقدالقحشاء.تأقوهىالمرأةهذهوجدتالقدسيدنايا:لهوقالواعيسىإلىأتواوبالتالىوالتامح.

شكليتبهماعحلوبأصب!عيىفهبطأفت.!قولبماذا.ترجمأنالحادهنهمتلفىموسىأمر

نأألحواوالفرييينالكتبةأنعلىذقريه.ورىإليهاءينطرشخصكلوراحالأرضعلىالمرآة
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فليرجمهاخطينةبلامنكم"من:وقالبأصبعهالمرآةإلىوأشارعيسىفوقف،سؤالهمعلىمجيبهم

شاهدواعندماوالعارالخزىملأهموقدادى،فىانصرفواذلكرأواولما،المرآةنحوانحنىثم(،،بحجر

حكمواالذينهؤلاءأين،امرأة،)يالها:فقال،المرأةغيرالمعبدفىأحذايرولمعيسىوقف،خطاياهم

؟(،.بربهك

فلنعنى،عفوتماإذاالحىالإلهوبحقانصرفوا،لقدسيد،"يا:تبكىوهىالمرأةفاْجابت

".أخرىمرةالمعصيةأرتكب

".عليكلأحكميرسلنىلمادلهإنالفحشاء،تأتولاطريقكفىاذهبىاددَه،تبارك":عيسىفقال

أحدكمكانماإذاقولكم"مالهمفقالمغا.اجتمعواوقدوالفريسيينالكتبةعندئذعيسىورأى

99وعددهالقطيعباقىوراءهتاركًاعنهاالبحثفىيذهبهلا،واحدةمنهوتاهتشاة،مائةيمتلك

إنكممعه.ليفرحواجيرانهويدعوبهاويعودكتفيهفوقمجملهافهلا،الشاردةالشاةوجدماهـاذاشا"

ذلك.تفعلونفلسوفبالطبعالمثاردة،ال!ئاةوجدتمإن

للشاةحبكمعنأعلنوا،الحالمهذاأجلهمنصنعالذىللإنساناللهحبسيقلهلأخبروق،

هوإذالمخطى،يتوبعندماالرحمنملانكةبينفرحةهناكتكونولسوفالعفوفىادلهوبحق،الشاردة

".الواسعةاد!هرحمةعنيعلنبتوبته

المائتينبعدالثافىالِإصحاح

عالجهالذىأمبمرضيصبلمالذىذلكأكز،المعالجالطبيبمجبأيهمالىا،قل:عيسىقال

؟".وشفىخطيرمرضمنالطبيب

أالذىأما،مرضهمنبرئالذىذلكأكز.الطبيبمجبمنإنتأكيد،"بكل:الفريسيونقال

الثىء".بعضالطبيبسيحبالمرضىعذابيذقلموالذى،الإطلاقعلىبمرضيصب

نإوتعاليكمكبرياءكموتدينتدينكمألسنتكمإنالحىالِإله"وبحققانلا:حانقوهوعيسىفرد

المستقيمالإنسانمنأكزعليهالواسعةاقهرحمةقدرعرفوالذى،توبتهبعدالمخطىأكزمجباقه

للتائببالنسبةالرحمنملانكةفرحةتكونوبالتالى،ادلهرحمةيعرفلاالمستقيمفهذايمملىهلمالذى

المستقيم.الطريقعلىسارواشخصًا99بفرحتهممنأكبرالواحد

فإن،حضرتهفىروحىتقفالذىالحىالإلهوبحق؟هذهأيامنافىقطيخطئوالمالذينهوْلاءوأين

الثيطان.حالمثلوحاالمينحرفوالمالذينعددمنلاْكبرالمنحرفينعدد

ذلكقالواويرحمنا،عليناسيتوبالهَفإنالمخطثين،منكناوإننحن":يسيونوالفرالكتبةأجاب

الجمهور.أمامإهانةأكبرالمبالنسبةذلككان،معصيةارتكموراإذاوالفريسيينالكتبةلأن،لاختباره

أنكرتموها.ثممعميةارتكبتمإذافاْنتمونحطئين،صالحينتكونواأنأختى"إق:عيسىقالثم
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تعتبرونوجدانكمفىكنتمماوإذا،منحرفونالهقيقةفىفاْنتمصالهون،بأنكمأنفسكمووصفتم

".منحرفينوغيرمنحرفونشكبدونفأنتممخطنون.بأنكمبألسنتكموتقولونصالحينأنفسكم

سلامفىتلاميذهمععيسىتاركينوانصرفواأيدتممفىأسقطهذاوالفريسيونالكتبةسعوعندما

عيسى.أيدىعلىبرصهمناقهشفا.الذىالأبرصسيمونمنزلإلىوتلاميذ.عيسىذبثم

يشفيهم.أنعيسى-برجونوأخذواسيمونبيتعندالناسمنالمرضىواجتمع

عزيزقوىفادته،عددهمكانمهماالمرضىلىاجمعوا:فقالدنت.قدساعتهأنيعلمعيسىوكان

بحباد.".ورصيم

القدر".فىهؤلاءغيرمريفاهناكأننعلم"لافأجابوا:

!افى،حسابكيومتعرفينلالأفكهعليكأبكىإق.إسرائيلياقدس"يا:وقالعيسىفبكى

أمهاجناحتحتالكتاكيتتجتمعكماجناحكتحتأبناءكوأجمعخالقكاقهمحبةإلىأحولكأنأصببت

:إياكمحدثًاتعالىاتقاللقدذلك.ترفضينولكنك

المائتينبعدالثالثالإصحاح

قليكيتحولحقوخاثمىعيدىإليكأرساتالقد.العقلالملتويةالقلبالغليظةالمدينة)أيتها

حئابفرعونأنزلتهومابمصرهأنزلنهماتناسيتوالاضطرابالفوضىمدينةياولكنكتنوبين،لعلك

منأصابهمماجسددوخاسعبدىيحالجحقإسرائيليابكيتمرةمنوكم،إسرائيليافيك

المصية.منوطهركروحكيعالجأنأرادلأنهوخاثمى،عبدىتقتلىأنحاولتذلكومعشقاء.

يكونسوفأوالأيدهإلىتعيتبنسوفأوأعاقبكولنإسرائيلياتبقنههسوفأفلهاأتظنين

هـمحيطرنأمرا.عليهايأتمربجيوشسآقإفىإذتأكيد.بكللا؟يدىمننحاتكفىالفضليائكلكبر

إلىكيريافىكعنكفينمبأيدعم.فىوتقحيةالزيمةبكتحيطسوفالطريقةوبنفسواقتدارقوةفىبك

الجحيم.

والسخرية.والسيفالجوعهـللاتبكسأتركولكنىالأطفالأوالأراملأوالمسنينعنأعفوولن

تصبحينولسوف،المدينةمعبلقعًاخرابًاأجعلهفلسوفبرحمقهالإهانةجنبتهالذىالمعبدأما

تمدأ.أوحدلنعليكوحنقىبكمحيطغضيىإن،الأممبينوأمثولةأسطورةإسرائيليا

المائتينبعدالرابعالإصحاح

فىالبدنأصحاءولكن،آخرينمرضىهناكأنتعلمون"ألاأخرىمرةيقولعيسىأردف

يثفيكم"."اقهالناسأعالكمأقولالحقيقةتعلمواوحق.الروحأصحاءمنأكثرأورشليم

أصحاء.بأنهمالمرضىهؤلاءشعرحقذلكعيسىقالإنوما
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عيسى:قالثم،رحمتهأجلمنيصلرنوراصواالقدسعلىاللهبغضبعلمواعندماالناسفبكى

أتذكرلنفإقادلهقالطريقى،فىوسارتتابتثمومعاصيها،خطاياهاعلىالقدسبكتما"إذا

خرابامنبهاماأجلمنتبكىالقدسولكنذكرتكاسخطى.عليهاأنزلولنالآنبعدظلمها

واشتعلتعليهاغضبىفازدادالأممبينبوكفرت،اسمىإلىأساءتأنهاحينفىعصتنىلأنهاوليس

وصمويلوإبراهيمأيوبعلىماوإذا،الآبدينأبدإلىأعيشأنقاعلمواوأكثرأكثرالحرانقبها

عليها".غضبىيخففلن.المدينةهذهشعبأجلمنموسىمعوعبيدىخدمىودانيالوداوود

الطير.رءوسهموعلىالآضرونوبقىالمنزلإلىعيسىدخلثم

المائتينبعدالخامسالإصحاح

إلىليعازرشقيقةمريمدخلت،الأبرصسمعانبيتفىوتلاميذهعشاء.يتناولعيسىكانوبينما

-كوذارأىولماوردانه،عيسىرأسفوقوسكبتهزيتمنبهاماوأخذتقنينةكسرتثم،المنزل

علىلأوزعهثمنهاواحفرىالرائحةوبيعىاذهبىلهاقانلافحلتممامريميمنعأنحاولذلكالخائن

الفقراء.

معكتكونولسوفللفقراءنقودمنمعكماويكفىوشأنها.دعهاتمنعها"لماذا:عيسىلهفقال

لمم".نقودداثبم

الناسعددتقديرلكأتركوإقالنقود،منقطعة03الرانحةهذهئمنمعلم"يا-تموذا:فاْجاب

مساعدكم".يمكنالذين

شىء".كلأعطيكولسوفصبوزافكن،سريرتكفىماأعلمإقيهوذا"يا:عيسىفأجاب

أحسوافقد،والحزنبالاْسىيشعرتلاميذهمنواصدكلوكانخانف،وهوياْكلواصدكلكان

تبعلمإذالنقودمنقطعة03خسرقدأنهألركلاْنهساخطافكانيهوذاأما،عنهمعيسىرحيلبقرب

لعيسى.يعطىماعمثريختلسعوذاوكانالراثحة،قنينةالمرأة

منعيسىإليهمتحدثالذينوالفريسيينوالكتبةالكهنلأمعمجتمعًاوكانالكهنةكبيرإلىفذهب

علىملكايتوْجأنبنفسهيتوقالذىعيسىلكمأسلمأنمقابلفىتعطوق!كم:لهموقالقبل

".إسرافيل

أيدينا".فىتوقعهأنتستطيع"وكيفجميغا:فأجابوا

إلىبكموأسيرإليكمسأحضر،ليصلىالمدينةأرباضإلىسيخرجأنهأعلم"عندمانموذا:فقال

".شغبمجدثأندونالمدينةفىعليهتقبضواأنيستحيلإذ.يكونصيث

الذهب،منقطعةبثلاثينكافأناكأيدينا.فىتوقعهأناستطعتما"إذا:الكهنةكبيرفأجاب

".الإحسانكلمعاملتكأحسنأننىترىولسوف
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المائتينبعدالسادسالإصحاح

الكهنةكبيرمنهواقتربغفيرةجموعخلفهومنالممبدإلىعيسىذهبالموعوداليومأقوعنمما

اقه،ابنأنتولاالها،لستفأنتالآنحتىتحترفلمأنكنسيتهلعيسىيالى"قل:لهوقال

المنتظر؟".المسيححقولا

يوملمحاسبىربأمامأحملهالذىاعترافىهوفهذاأنس،ولملاتأكيد"بكل:عيسىفاْجاب

عبدوأناواحد،إنهخالقنااقهفإنناصيتى،منالحقيقةهوموسىصحففىكتبمافكل،الحساب

ثالمسبح.تسصيهالذىرسولهخدمةإلىوأتوقرب،

صلالناسمنالغفيرالجعهذاومحكالمحبدتأقأنإلىيدعوكالذى!وما:الكهنةكبيرفقال

الأخطار.4تجالاحقأحذركإق،إسرائيلعلىملئدانفسكتنصبأنتحاولنرىيا

هذامنماحطفىراغئاكنتأقولو.مجدىعلىحريضساكنتأفى"لو:عيسىفأجاب

بم.الحالمهذامنشيناأ!غىلافإقصدققملكْاينصبوقأننينوىأهالىصاولعندماهربتلماالعالم

التفحتىذلكقالإنوما".المسيحعنشيئانعلمأننريدفنحن"إذنالأكبر:الكاهنفقال

عيسى.حولوالفريسيونوالكتبةالكهنة

لكأقولأنترغبهلالمسبحهمسألهفىعنهتبحثالذىالشىءذلكهوما5:عيسىأجاب

".قتلىوتريدونتكرهوننىفآئتملاْرحتكمكذثتإنفإقكنب.بكلحةأنطقلنتأكيدبكلكذئا

".اقهكهنةتحترمولاسرائىفآنت.ظهركفىالثيطانأنفقط"عرفت:الكهنةكبيرفقال

المانتينبعدالسابعالإصحاح

وعذاالثيا!نطردإلىأسعىولكننىعلهرىفىليسالشيطانأنالحىاقهوبحق:عيسىأجاب

المجدلهاقهنحوأسعىولكتنىالحالمهذامنلستلأننىضدىالحالميثيرالثيطاقفإنالسبب

الذينهزلاءهممنلكمأقولفلسوفإذنلىفاستمحواالحالمهذاإلىأرسلقالذىفهووالعظمة

بإرادةيعملمنكلإنأقولحضرتهفىروحىتقفالذىالحىالإلهوبحق.الشياطينتركبهم

يث!اءكمافيههـلتحكميدهفىإرادتهلجاميضعإنهبلظهرهفىوالتيطاقللنيطان!عال!نيطان

يزاللاأنهمنالرغمعلىآخراساحملخيطماإذاالقصاشأننعلمونحنشريراظالماهـ!له

في!م.الث!يطانعملحيثمنيختلفونولكنهمواحدةمادةمنفهمالناسوهكذاقماشا

كحدوتكرهوقأنمنبدلالكمكأختؤنبوننىلافلماذابذلكأقروأناخطيثةأتيتقدكنت!اذا.

بفضلالاَخرالعضوينقذأنالمضوومحاولبعضعلىبعضهاتخشىالانسانأعضاءبأنعلمالكم

يدإقفمثلالهمهخلاصفلاالرأسعنانفصلواالذينهؤلاءأماالرأسفىواتحادهماتصالهم
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وبحقالأخرىالأعضاءمعفيهتتحدالذىالجسميتألمولكنآخرإنسانرجلبألمتشعرلاالإنسان

استعدادعلىهوالذىخالقهمجبونحشاهاللهيخافالذىفإنحفرتهفىروحىتقفالذىالحىالاله

والمخطئبنالعماةمعينتظرهولكنهيموتالمخطىأوالعاصىيرىأنمجبلااقهكانولماليرحمهدائم

فىتساعدقأنعليككانفيهعفوأناالذىالبدنقعفواكنتفإذا،إليهيتوبونفقدالاَخرين

رأسى.تمليهلماطبقاالعصل

المائتينبعدالثامنالإصحاح

إذاولكن،إرادتهبتنفيذتقومالحالةهذهفىلأنكذلكعلىاللهيحبكولسوففأنبنى،ظالماكنتإذا

البدنمعأعضاءأنتمولاتدعونكاإبراهيمأبناءمنلستمأئكمعلىدليلفهذاأحديؤنبنىلم

يكتفولماللهمجبفكان،عظيمةأشياءإبراهيمأقلقدالحىالإلهوبحقإبراهيميفمالذىوالرأس

ادله.طاعةفىبابنهيضحىلأناستعدادعلىكانبلوأمهلأبيهوسشغفرالكاذبةالاْصنامكتحطيم

الذىإبراهيمابنهومنلناقل،مقتلكإلىأسعىولاسؤالااأساْلكإق:الأكبرالكاهنفأجاب

به.سيضحىكان

أقولأنإلاأستطيعلاوالحركةالحميةفىيبعثالذىوشرفكاسمكوبحق..يارب:عيسىقال

المسيحسينزلصلبهومنبهيضحىأنأرادالذىإبراهيمابنهوإسماعيلإنأقولالحق..الحق

..وفيهبهوشعوبهاالأرضقبائلتباركتوالذىبهإبراهيماقهوعدالذى

سلالةمنفهوربهه،ومجبكافرالشخصهذاقانلاوصاحعظيماغفباالكهنةكبيرغضبوهنا

والفريسيونالكتابالتقطوعندنذادلهشريعةوضدموسىضدبالسوءتحدثوقد،اسماعيل

الكهنةوأخذالمعبدمنوخرجأعيهم،عناختفىولكنهعيسىبهاليرمواالحجارةوالناسوالشيوخ

قتلفىرغبتهموحميتتفكيرهمطاشوقدبحضابحضهميربهونالسنوكباروالفريسيونوالكتبة

المعبدنجسواكمارجلألفالهادثهذاقفماتأئظارهمكراهيتهموأعمتحنقهموغلاعيسى

لهمبالنسبةيكنلمإذالمعبدمنيخرجوهورأوهقدفكانوابعيسىوالمؤمنونالتلاميذأما.المقدس

.سمعانمنزلإلىتبعوهوبالتالىمتخفياخيالا

قانلا:قدروننهروراءماإلىالقدسمنالخروجفىعيسىمعيتشاوروأخذديموسنيقوجاءثم

حتىتلاميذكمعهناكإلىتذهبأنلأرجووإققدرونوراءوبستانامنزلاأملكإفى..معلم"يا

نأالأفضلمنيكونوقدإليهتحتاجبماأمدكولسوفلكالكهنةعنهاأبانالتىالكراهيةهذهتهدآ

الاثقالتلاميذمعهوأخذ،عيسىفعلهماوهذايرزقناواللهومنزلىسمعانمنزلفىالتلاميذغالبيةيبقى

بالهواريين.يسمونوالذينالاْوائلعشر
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المائتينبعدالتاسعالإصحاح

الغيرظلملهاوروىجبريلفجاءهاصلاتها..فىتقفعيسىأمالبتولمريمكانتالوقتنفسفى

".العالممنسيحميهادلهإن..مريمياتخافى"لاقائلا:عيسىلابنها

مريمأختهاإلىذهبتحيثالقدسإلىوجاءتالناصرةوغادرتتبكىأخذتمريمأنعلى

ابنها.عنباحثةسالومى

نأبعدإلا،العالمهذافىتراهأنتستطعلمقدرون،نمروراءماإلىسرالجأقدعيسىكانولما

الخزىحادثبعدوالدتهإلىادلهمنبأمريلجبرومعهمواوريل)1(وروفاثيلميخاثيلالملائكةأحضر.

وتع.الذى

المائتينبعدالعاشرالإصحاح

المعبدفىثركعلىالاْكبرالكاهناعتلىعيسىانصراففتيجةالمعبدفىالاضطرابسكنعندما

بسحرهكلهالعالمخدعقدأنهترونألا؟نفعلماذاالإخوةأيهاءقالثماسكتوا.أنبيديهوأشار

اقهعندمنونبياالصالحينمنحقاكانفلوساحرا.يكنلمإذا)ختفىكيفوالاَنالجهنمىال!ثيطافى

أملهوالذىوالمسيحوخادمهعبدهالسلامعليهموسىأهانولاوتعالىسبحانهاقهسبلما

فإنمنهيتطهرلمإذاالعالمإنلكملأقولوإفىالكهنةإهانةفىأغرقلقد؟لكمأقولماذا،اسرائيل

للأمم.طعمةالعالمولتركنا.نجسةملوثةتصبحاسرائيل

المنوالهذاوعلىرجسا..مكاناتفكيزهفىالمقدسالمعبدهذاأصبحكيفلأتساءلإفىلى..اسمعوا

نأحتىالكراهيةموضعأصبحوبالتالىعيسىتركواالكثيرينأنحتىيتكلمالكهنةكبيرأخذ

هيرودسإلىذهبالاْعظمالكاهنأنلدرجةعلنيةاضطهاداتإلىتحولتالسريةالاضطهادات

شهودامعهمجلبوابلاسرانيل،علىملكانفسهتنصيبإلىيسعىباْنهعيسىوا!مالرومافىوالهاكم

.يقولونمايوًيدونكاذبين

للأمرحسابكلمجسبونوكانواعيسىضدفيهتداولواعامااجتماعاالثلاثةعقدذلكوعلى

كانإذا،يفعلونمماخوففىجعلهمفقدروما،شيوخمجلسالرومانأصدرهالذىالامبراطورى

الناصرىعيسىتلقيبتحريمعلىالأولنص،عيسىشأنفىأمرينأرسلقدبروماالشيوخمجلس

فقدالثاقالأمرأما،الموتهىذلكيخالفمنعقوبةأنعلىوئصالإنهابنأوإنهبلقباليهودنبى

هذيننتيجةمنوكاناليهود،إلىمرسلنبىالناصرىعيسىباْنيؤمنمنكلإعدامعلىنص

منرومامكاتبةفىيرغبكافبحضهمهكبيرينقسمينإلىأنفسهمعلىالناسانقسمأنالأمرين

افبل.إصهراوهـلى(1)
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إليهدعاأوقالهعماالنظربغضوحدهعيسىبتركينادىفكانالثاقالقسمأماعيسىضدجديد

عيسى.أتاهاالتىالكبيرةالمعجزاتيرددونآخرونهناككانحينعلىأحمقباعتباره

توجهثم،عيسىعندفاعًايتحدثكانمنكلعلىتنزلسوفاللعنةباْنالكهنةبميروتكلم

نواجهه،أنومجبسىءأمرأيدينافبينأوذاكهذاكانسواءقائلاالحاكموالىهيرودسإلىبالحديت

ونصبيعيثىتركناهماوإذاالقيصرأمرخالفناقدنكونالعاصىالثخصهذاقتلناماإذافنحن

أنكاعلمقانلا:الحاكميهددوراحهيرودوسوقفوعندنذأمرفاإليهسينتهىماندرىلاملكانفسه

وهناثائر،بأنكقيصرأمامأ!مكصوفوعندئذالبلادهذهفىالثورةتقومسوفالرجللمذابمحاباتك

يكرهمنهماكلكانفقدهيردويىعدوهمعوتصافىالثيوخمجلسإلىالأمريصلأنالحاكمخاف

للكاهنكلامهموجهايلىماقالثمعيى،موتعلىإلارأىقاجضمعواوماالموتحتىالآخر

جاءقدالاتفاقهذاوكأنبالجندنؤيدكولسوفإليناأرصلالضالهذابمكانعلمتماإذا:الأكبر

أمراءتكاتفلقدقائلا:اصرائيلإلىاقهنبىلعيىمجدثصوفبماتكهنالذىداوودلنبوةتحقيقا

الحالم.خلاصأعلنلآنهاسرائيلإلىافهنبىعلىالأرضوملوك

.القدسانحاءجميع،فىعيسىعنقبحثالجموعراحتاليومهذاوفى

المائتينءبعدعشرالحادىالإصحاح

رحيلىوقتحان"لقدقانلاقيدوننمروراءديموسنيقومنزلفىتلاميذهمواجهةفىعيسىوف

البلية.بث!مةأشعرلاذهبتأينافإفىتحزنوا،ولاتماسكوا.الحالمهذاعن

؟.ورفاهيةراحةمنبمجللماتحزنوالالى.أصدقاءتصيحونهلوالآن

إلىيتحولالفرءفهذاستحزنونالعالميفرحوعنممالى..أعداءتكونونحزنتمإنلا..بالطبع

..منكمينتزعهأنيستطيعأحدولافرحكمفهوفرحتمماهـاذافرحإلىيتحولحزنكمولكنبكاء.

منه.ينتزعهأنمطلقاالعالميتطيعلنخالقهاقهفىووجدانهالإفسانقلببهيثعرالذىفالفرح

علىلىشهوداتصبحواأنلاْرجووأقطريقىعنيهاحدئكمالذىاقهكلماتتنسواألاأرجوواق

مالواالذينهؤلاءبهيعوضدالعالمهذاعلىيانجيلىضهدكاالتىالشهاتيفسدأنمجاولشخصأى

حبها.فىوغرقواالدنياإلى

المائتينبعدعشرالثافىالإصحاح

واصحاقإسماعيل!الهإبراهيموالهإلهىربقائلا:اقهيدعووأخذأعلىإلىيديهعيسىرفعئم

أمتهم.أقوللاإفىالعالمههذامنونجهميسلموننىالذينبهؤلاءرحمملىانزلوأجدادتا.آبائناإلهيا

إنجيلىمجرفونسوفالذينهؤلاءضدشهودايقفواأنالضرورىفمنالدنيا،هذهمنوخذهم

علىويشهدواالحسابيوممعىحصرواحتىضركلمنحفظهمأنالهىياأرجوكواقهـمفسالونه.
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منانتقمالحظيمالغيورأيهاالقادرأنماإلهىياربياتوراتكأفسدالذىاسرافيلبيتوعلىالحالم

إلىلعنتكتنزلأقربأدعوكوأفى،الرابعالجيلصتىأبنانهممنانتقمالزقياْتونالذينهؤلاء

الطينمنفاْئا،اللهابنأقيكتبونعندماإياهأعطيتقالذىانجيلىافساديحاولمنكلعلىالأبد

ربىياأعطيكأنأستطيعلافأنا،الأولخادمكأكونأنقطأفكرلمإقبللخدمكخادموالتراب

أيهاربياالهىياملكىشىءكلأصبححتىعلىأنحمتالقالكثيرةآلانكمقابلفىمادياشيئا

التىبكلماقىيؤمنونالذينهؤلاءوارحمتخافبهالتىالاْجيالآلافعلىرحمتكاظهرالرحيمالرحمن

أتكلملمفأنا،كلماتكلأنهاحقهىبهاتحدثتالتىكلماتكفإنالحقالإلهكنتولماإياها،أعطيتنى

بكلتكلمتلقد،يقرأهالذىالكتابفىمكتوبهوماإلايقرأولايقرأمنكنتبل،عندىمن

يفعلأنابليسيستطيعلاحتىأعطيتنىبماأنقذهمالمخلصأيهااالىياربيابهأتكلمأنأمرتنىما

لخادمكاسمحالرحمةالواسعالمعطىالإلهأيهابهميؤمنفردكلوانقذربياانقذهميريد..مابهم

منكلبلوحدى،أناولستالحسابيومفىرسولك-يؤمهمالذىالمصلينبينمنيكونأنوعبدك

ربىياأرجووإقبه.بثرتمابفضلبيؤمنمنوكللىأعطيتهمالذينوهؤلاءيدىعلىهديته

أمامك.يتباهىأنإبليسيجرؤلاحقذلكتفعلأنجلالتكفىمحبة

نأوعدتالقالقبائلارحماسرائيللشعبضرورىهوماكلباْلوهيتهوفرالذىالإلهأيها

يفقدفلسوفبرسولك،أسرعربىيارحمتك...العالمهذاخلقتأجلهمنالذىرسولكيباركها

العظيمإلهىيا:مراتثلاثقالحقكلماتمنعيسىانتهىأنوماامبراطوريته.عدوكابليس

تريد.كماالأمرفليكنالرحيمالرحمن

:يبكونوهمقائلينعليهالتلاميذفرد

هذا،..كل"فليكن

عيسى.يصدقيكنلمالذىيهوذاعدافيما

المائتينبعدعشرالثالثالِإصحاح

الحديقةإلىتامةسريةفىالخروفأرسلالحملوليمةإلىديموسنيقوفيهدعاهمالذىاليومأقلما

الأكبر.والكاهنالحاكمهيرودسبهأمرماكلعلىواطلحهموتلاميذهعيسىليأكله

خدمكمنعددوبينبينىتفصللملأنكربياالمقدساسمكتبارك:وقالقلبهمنعيسىففرح

التفتثمبهأقومأنأمرتنىمماائتهيتلأقالحالمينياربأشكركأق،وقتلهمالعالماضطهدهمالذين

تفعله.أنمجبماوأفحلفاذهبوقتىاقتربلقدشهل..أنتلماذاصديقىيا:لهوقالمموذاإلى

كانعيسىولكنالفصحعيدلوازمبعضليشترىيهوذايرسلأنأرادعيسىأنالتلاميذأثرك

تكلم.وهكذاالعالميتركأنيودكانوأنهخانهقديهوذاأن3بحلم
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أذهب.تمآكل،بأنلىاسمحمعلمياعوذا:أجاب

وأخذوقفثماترككم..أنقبل)الحروف(الحملهذااضتهىكتتفقدفلناْكل.:عيسىفقال

بادئاتلاميذ.أقداميغسلوبدأللتثطيفحوضفىالماءبضىوضعثم.وسطهحولولفهامنثفة

أقدامنا؟ضسللماذامعلمياالأخير:فقال.بطرسثمبيهوذا،

بحد.فيماالسببستعرفولككالآنسببهتعرفلنالآنأفغلهماأن:عيسىفأجاب

.ظطمىتغسللن:بطرصفرد

اغسلإذن:بطرسفردالحسابورمفىمستكونفلنقدميلبهأغسللمإذا:وقالعيسىفوقف

ورأسى.هـمدىس!دى،ماقالمى

أرجلكمغسلتلقد:عيسىفقالهالماثدةإلىجلسواتلاميذهأقدامغسلمنعيىفرغأنوبحد

هذ.عيسىقاليحتقدب.لامنلتطهيرتكفىلنالبحارميا.بهيعأنجميحا.طإهر-كألستمولككم

قانلا:أخرىمرةفتحدث.والأسفبالحزنضعرواتلاميذهأنعلىسيخونهمنيحلمكادةلأتهالحبارة

فلسوفلهالويلولكنالماضيةتباعك!سيبيعنىبلجمرفنىسوفمنكمواحداإنلكمأقولالحق

فيها.وقعالمؤمنلأخيهصفرةحفرمنقالمثلهكانمنعنداوودأبوناقالهماكليتحقق

الحانن؟هوومنوقالواوثكريبةفىالآخرنحهإلىينالرتلاميذبمنواحدكلأخذوعندنذ

سيالى؟ياالحاننأناسأكونهلقائلا:مرذارد

الحباؤتهذهيسمعرالمع!ثرالاْحدالتلاميذأنعلىسيخوتئمنأخبرتنىلقد:عيسىقاْجاب

المنزلمنفخرجله،ورسوسوأخذعوذاعلهرعلىابليس!الحملأكلمنفرغواوعندصا

عيسى:لهوقالا

تفحله+-ءأقتويتماوافغل"اسرع

المائتينبعدعشرالرابعالإصحاح

علىهـسجدمرةمائةيركعوأخذكحادتمهليصلىالهدمةإلىذبالمنزلمنعيسىخرجأقبحد

وقالوتلامينههعبسىعباتمكانيحلمكانفقد،الكهنةكيمإلى!ذافبالوقتنفسوفى،وجهه

أصدمعوصيدفهويديلبا،بينالليلةعيسىأسلمفلوفكىوعدتقماآعليتنىإذاةالكهنةلكبير

رفيقا.دثر

تريد؟وكم:الكهنةكبرفأجاب

!االذهه.منقطحة03عوذا:فقال
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ليحضرالحاكمإلىالفريسيينأحدأنفذثمقطعةهثلاثينلهوعدالأكبرالكاهنقامالهالوفى

الشعب.يخافونكانوالاْنهممعهمتحاهدالذىهيرودسوإلىالعسكر

القدس.منوخرجواوهراواكموقناديلهمومشاعلهمأسلحتهمالجميعوأخذ

المائتينبعدعشرالخامسالإصحاح

وهىعديدينأناسأقدامعيسىسمععيسىفيهكانالذىالمكانمنوالجنوديهوذااقتربعندما

الحديقة.فىنياغاتلاميذهكانبينماالمنزلإلىفلجأتقترب

برفعواسرافيلوروفاثيلوميخائيلجبريلأمربعبدهمجيقالخطروتعالىسبحانهاقهرأىولما

علىالمطلةالنافذةمنبهوخرجواعيسىوأخذواالملائكةهؤلاءجاءوبالفعلالأرضعنعيسى

تسبيخا.اقهيسبحونكانواالملائكةمنعددصحبةفىالثالثةالسماءإلىوحملوهالاْيمنالجانب

المائتينبعدعشرالسادسالإصحاح

السماءإلىمنهارفعثمعيسىفيهاكانالتىالحجرةإلىمعهكانوامنجميعأماممندفغاعوذادخل

إلىيهوذافحولعجيبًا،تصرفاتصرفشىءكلعلىالقادرالعظيغاقهأنعلىنيائاالتلاميذكانبينما

كانالنوممناستيقظناولماعيسىأنهاعتقدناحتىتمائاحديثهوأسلوبوصوتهوهينتهعيسىصورة

نسيتنا؟هلومولانامعلمناأنتأنكلهفقلناللاْمرفعجبنانحنأماالمعلممكانليعرتيدور

الجنودادخلاللحظةهذهوفىالاسخريوطىيهوذاأناتعرفوننىألالهمقىإنكم:وقاليهوذافضحك

لعيسى.الأصلطبقصورةكانفقديهوذاعلىأيدعمووضعوا

التيلمنبقماشيلتفيوحناكانواختفينا،هربناالجنودكتائبورأينايهوذاقولنحنسمعناولما

قدادلهكانإذالجسد،عارىهارئاوفرلهتركهاالقماشبقطعةالجنودأحدأمسكولماوهربفاستيقظ

شر.كلمنعشرالأحدالتلاميذنجاوبالفعلعيسىدعوةسمع

المائتينبعدعشرالسابعالإصحاح

صدقفىينكريهوذاكانحينفىبالصرامةتطفحوجوههموكانتوقيدوهيهوذاعلىالجنودقبض

أتينافقدتخفلامعلمياويقولونبهيستهزئونالجنودكانفقد.جدوىدونولكنعيسىأنه

أفقدتميهوذاةعليهمفردالمملكةترفضأنكنعلملأنناوقيدناكاسراثيلعلىملئدالتنصيبك

لهمعاملتكمتكونحتىوالمشاعلالسلاحوحملتمالناصرىعيسىلتأخذواهناأتيتملقد..عقولكم

.المكانهذاإلىأرشدتكمالذىوأناملكًا،منىلتجعلواقيدتموقولكنكماللصوصمعاملة
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غضبفىأمامهميسوقونهثممنه،هـشخروقويزثرونهيلكمونهوأخذواالجنودصبرنفدوأخيرأ

.القدسإلىبهمتجهين

المحنجميعشاهداأضهماالانجيلهذالكاتبوأكدابعيدمنالجنودتبعاوبطرسيوحناأنوحدث

حينفىعيسىقتلعلىأجمعواالذينالفريسيينومجلسالاْكبرالكاهنبهاأمروالتىيهوذابهامرالق

منالخوفوأنعيسىمعتقدينبهيعًاعليهمالضحكملكحتىمفهومةغيربكلماتيهلوس-كوذاكان

عيسى:قانلينيستهزئونراصواتم،عينيهالكتبةعصبقدحينفى،جنونهجنحقملكهقدالموت

ابتليتوكيفضربكالذىمنلناقلناصرى(،بعيسىيعتقدمنيسمونكانوا)فقدالناصريينيانبى

التالىاليومصباحوفى..السبابإليهويوجهونوجههعلىيبصقونأخذواالوقتنفسوفىالبليةبهذه

علىشهودعنيبحثونوالفريسيونالاْعظمالكاهنوراحوالشيوخللكهنةالاْعلىالمجلساجتمع

الكهنةكبارأنأقولولانجاحًايصيبوالمولكنهمعيسىأنهاعتقدواالذىجهوذاضدلل!ثهادةاستمداد

حتىالإئجيلهذاكاتببينهمومنتلاميذهبهيعذلكاعتقدبلعيسىهو-كوذاأناعتقدواوحدهم

حدافردكلحزنبلغحقالاعتقادنفساعتقدواوأصحابهوأقاربهالمسكينةالبتولمريموالدته

يأخذونه)كيفعنعيسىماذكرهكلالسطورهذهكاتبنسىلقدالحىالإلهوبحقتصور.يمكنلا

العالما!ايةاقترابعندإلاحتفهيلقىلنوأنهمكانهسيتحذبآخرشخصأأنوكيفالعالمهذامن

الصليب.إلىيوحناوبمحبتهاعيسىوالدةمعالسطورهذهكاتبذهبوبالتالى

عقيدته،وعنتلاميذهعنوسألهمقيداأمامهبيهوذايأتواأنرجالهالكهنةكبيرأمرأنحدث

يقولأنالحىاسرانيلإلهبحقمجلفأنالكهنةكبيرفأقسم،شافيةغيرإجابةكعادته-كوذافأجاب

الحق.

الناصرىعيسىيقدمباْنوعدكمالذىالاسخربوطىيهوذاإننىلكقلتلقدتموذا:فأجاب

عيسى.أنفىعلىلاصراركسبباأعرفولالكم-

اسرائيلكلخدعتلقدالفساد،علىيغرى،معوجمضللمنيالك:الاْعظمالكاهنفاْجاب

فىتفكرالاَنأنتوها،الكاذبةوآياتكبعقيدتكالناسخدعتهناالقدسداخلحقبالجليلمبتدئا

،المرةهذهتفلتلنالحىالإلهوبحقمجنونبأنكومتظاهرًامدعئاتستحقهاالتىالعقوبةمنالافلات

أنهوالهق،صوابهإليهيعودحقبالأقدامويركلوهبالاْكفيضربوهأنخدمهعلىالكهنةكبيرنادىثم

الوصففاقتفقدالأكبرالكاهنخدممنعليهحقتالتىالسخريةمدىيتصورأنلاْحديمكنلا

فألبسوهالمجلسلاْعفاءاسترضاءوالسخريةالتعذيبوسانلابتكارفىيتنافسونراحواوأنهمخاصة

عليهلأشفقوارأوهقدكانوالوالكنعانيينأنحدإلىوالأرجلبالأيدىوضربوهالبهلوانملابس

اعتقدواأخهمحقعيسىعلىصلابتهفىكالحجركانتوالشيوخوالفريسيينالكهنةقلوبأنوالواقع

والركل.والضربالاستهزاءمحطرأوهعندماوفرحواعيسىهوعوذاأن

بأنمعتقذاقاعتهبدخوللهسمحوبالتالىسراعيسىمجبكانالذىالحاكمإلىقادوهذلكوبعد

إليه.سلموهأنهمدرجةإلىلهوالثمعبالكهنةكراهيةسببعنوسألهإليهوتحدثعيسىهويهوذا
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والفريسيونالكهنةكبيرخدعكلقدأنتوحتىصدقتقلماالحقيقةلكقلت"لوعوذا:أجاب

.المخدوعون

لستأفىتعلم)إنك(القانونيةالناحيةمنالوضععنيتحدثأنيريدبأنه)معتقداالحاكمفأجاب

الحقأحقأقأستطيعحقالحقيقةلناقلوبالتالىإلىأرسلوكقدوالشيوخالكهنةكبارولكنعوديا

(.الموتإلىأقودكأنأستطبعك!اسبيلكأخلىأنأستطيعفأنا

تحكمأنكإذعظيماخطأأخطأتقدتكونفإنكبموقىأمرتإذاصدقنىياسيدىجهوذا:فاْجاب

منوغيرسحرقلقدساحر،فعيسىالاسخريوطىيهوذابلعيسىلستفأنابرىءضخصبإعدام

مبتسماالحاكمفخرج.سبيلهيخلىأنفىفكرأنهحتىعظيمافرخافرحردهالحاكمسمعوعندماشكلىه

بعيسىليسالرجلهذاالرأفةبلالموتيستحقلاالاْقلعلىواحدةحالةفىالرجلهذاقاثلأ:

بسحر.،هيئتهمنغيرقدالجليلىعيسىوأنعيسىعلىللقبضالجنودقادوأنهيهوذاأنهيدعىولكنه

كانماإذاولكنهبرىءفهو،الرجلهذانقتلأقالعظيمالخطأفمنقال.ماوصدقاحقاكانمافإذا

مجنونا.رجلانقتلأنالظلمومنوعيهفقدقديكونأنالمؤكدفمن.شخصيتهوينكرعيسى

عيسىإنه:قانلينوالفريسيونالكتبةومحهموالشعبوال!ثيوخالكهنةرؤساءعاحوعندئذ

شرير.رجلهوبلبمجنونليسوهوإليكسلمناهلماالمفسد،هويكنلمفلو،نعرفهفنحنالناصرى

منأشدفتنةيثيرفلسوفذلكفىمانجحوإذاأيديكممنالافلاتالآنمجاولأحابيلهطريقفعن

هذهمنيتخلصأنحاول(الحاكماسم)وهوبيلاطىأنهىوالحقيقةأثارهاالقالسابقةالفتنة

القضيةهذهفىأصكمأنلىمجقلاوبالتالىالجليلملكهووهيرودسالجليلمن*أنهفقالالقضية

".هيرودسإلىفخذؤ

كانعيسىولكنمنزلهفىعيسىيزورهأنفىيرغبالذىهيرودسإلىيهوذاقادواذللثوعلى

عيشةيعيشوكانالكذبةالآلهةيعبدوكانوملحداكافراكانهيرودسلأقدارهفىعليهمجلأنيأب

شافيةإجابةعليهايهوذامجبلمأسئلةعدةهيرودسساْلهإليهبيهوذاالشعبدفعولماالقذرةالملحدين

عيسى.أنهينكرمرةكلفىوكان

كالمجانينأبيضبقماشيلتفأنوأمروحاشيتههيرودسمنهسخرأنذلكنتيجةمنوكان

إسرانيل.شعببينالعدلإحقاقفىتقصرلا:لهقانلابلاطسإلىأخرىمرةوأرسله

بمبالغإليهدفعواالذينوالفريسيينوالكتبةالكهنةلكباراستجايةالعبارةهذ.فىهيرودسكتب

عنالإفراجفىيرغببأنهتظاهرهيرودساتباعأحدمنذلكبكلالحاكمعلمولماالنقودمنكبيرة

بذلكالكتبةعلمولمابالناربتعذيبهعبيدهأمرأنهغيرالنقود،بعضهيرودسمثليجمعحق-كوذا

وهياْالاْمرفىفصلقدكانوتعالىسبحانهادلهأنعلىيكوونهوهمعليهليقضوابالمالالعبيدإلىدفعوا

لأعدانهبيعهأرادلاْنهوفاقاجزاءعيسىمنبدلاالشنيعةالموتةهذههـللقىيتعذبحقليصلبعوذا

أخذثمبدنهمنالدمنزفحقصرقاأوسعوهقدالجنودأنرغبمبالكىيموتأنعيسىمصيريكنولم

فىالجديدملكنانتوجسوفأننالهقائلينيهوذاوألبسوهقديماقرمزياصلباباوجنود.هيرودسعبيد
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يلبسهاالتىالتيجانمثلتاجاًصنهوصنعواالشوكمجمعونوبدأوارأسهعلىالتاجونضعالجلبابهذا

منالمصنوعالاكليلوضعواثم،الكريمةبالأحجارالمرصعالذهبمنوالمصنوعةرءوسهمعلىالملوك

منصةعلىاجلسوهثمكالصولجان،يمسكهاوجعلوهالغاببعصيانجاءواكما-كوذارأسعلىالشوك

ثماليهود،ملكباعتبارهويعظمونهوسخريةاستهزاءفىوينحنونأمامهيمرونالجنودوأخذعالية

تتومجهم.عندالملوكيفعلك!االهدايالتلقىيديهيمدجحلوه

يدفعالأنهيسخرونالجنودأخذالمداياأيفايقدمونمرةلأوليتوجونالذينالملوككانولما

وخدمك.لجنودكالمداياتدفعلمإذاتتومجكيتمكيفالمغفلالملكأيهاالآنلهقانلينبهديةإليهم

بلاطسيقررأنخافواالكى،طريقعنيمتلميهوذاأنوالفريسيونوالكتبةالكهنةكباررأىولما

عليهحكموقد،ليقتلوهوالفريسيينالكتبةإلىبيهوذافدفع،الحاكمإلىبهديةفتقدموا،سراحهإطلاق

..الموتحتىبالصلبمعهلصينعلىحكمكذلكبالاعدام

إمعاناأمهولدتهكاعرياناصلبوهتمالمجرمينيملبونكانواحيثالجصجمةجبلإلىعوذاأخذوا

وففيحته.بهالسخريةفى

عيسىيشبهالذىهذايشاهدونوهمالحزنملكهمذقدبعقيدتهيعتقدونكانواالذينهؤلاءأما

حيثالجمجمةجبلإلىوالدتهصحبةفىذهبواقدتلاميذهوكان.عيسىقالهماناسينيصلبوهو

يماثياثىالابارولوسفنيقوديموسطريقعنوتمكنوامستمرابكاءيبكونوراحواعوذاعلبحضروا

يبكونوهمالصليبعلىمنانزلوهوبالفعللدفنهيهوذاجسدباستلامالحاكممنإذنعلىبضلواأن

الزيوتأنواعأفخرعليهووضعواكفنهفىلفوهأنبعدالجديديوسفمدفنفىدفنوهثممرابكاء

ذهبية.قطعةبمانةاشتروهاقدوكانواوالمراهم

المائتينبعدعشرالثامنالِإصحاح

صحبتهماوفىالناصرىعيسىأممععادفقدالانجيلهذاكاتبأما،بيتهإلىشخصكلعاد

.أخوهوسقوبيوحنا

أطلقواثموأخفوهاعوذاجثةوسرقواالليلهجععندماربهميخافونلاالذينالتلاميذوقام

بمنعاناثيامنبتأثيرالكهنةكبيروأمركبيرانومرجهرجفحدثقبرهمنبعثقدعيسىباْنإشاعة

كبيرعدداضطهادإلىأدىممايسكنوالمالناسولكنالناصرىعيسىحولالناسبينالحديث

علىيسكنواأنيستطيعوالملأكمالبلادمنالكثيرينوهجرةمنهمجماعاتوضربآخرعددورجم

الأمر.هذا

كاتبوكانحيابعثثم،الصليبعلىماتقدالناصرىعيسىبأنالناصرةإلىالاْخبارووصلت

سمعتولماأخرىمرةبعثقدابنمالاْنالبكاءعنتكفأنفناشدهاعيسىأميصاحبالسطورهذه
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أموتولسوفابنىعنلنبحثالقدسإلىفلنذهب:وتقولتبكىراحتالنباْبهذاالعذراءمريم

.أراهعندماالضيرمرتاحة

المائتينبعدعشرالتاسعالإصحاح

يومذلكوكانيعقوبوأخوهيوحناوبرفقتهماالسطورهذهكاتبمعالقدسإلىالعذراءعادت

الأعظم.الكاهنأمرصدور

معهايعيشونالذينأمرتذلكومعالأعظمالكاهنبظلمتعلمرنماتخافوهىالبتولمريموكانت

موتعلىحزننامدىيحلمالناسأفئدةعلىالمطلعوالقاشديداواصدكلتأثروكانابنهاينسوابأن

فقد،أخرىمرةالسماءإلىيرفعنرا.أنفىرغبتناومدىومولانا،(،محلمناعيسىظنناهالذىيهوذا

كانحيثالئالئةالسماءإلىارتفعتقدمريمتحرسالتىالملائكةوكانعيسىوأمنحنالحزناستفزنا

.شاهدتماكلعليهوقصتالملانكةصحبةفىعيسى

والدتهبرؤيةلهويسحبالقوةعليهاينممأنوتعالىسبحانهقهيصلىعيسىأخذذلكوعلي

وروفانيلوميخاثيلجبريلوهمإليهالاْربعةالملانكةأقربالرحيمالرحمناقهأمروبالفعلوتلاميذه

هؤلاءيرىأنعلىمتتاليةأيامثلاثةومجرسونهوالدتهبيتإلىعيسىيحملواأن)اسرافيل(وأوريال

القالحجرةإلىنورمنطاقاتبهتحيطعيسىنزلوبالفعلغيرهمدونعقيدتهفىيعتقدونالذين

هـلوحناالسطورهذهوكاتبوليعازرالمجدليةومريممرتااختيهامعالبتولمريمتسكنهاكانت

والدتهبرفععيسىوقامموق،وكأنهمالخوفمنوجوههمعلىسقطواالذينوبطرسويعقوب

أمت،ولمحىفاْناتحزنواولاتبكواولا،عيسىفأناتخافوالا:لهمقائلاالأرضعلىمنوالآخرين

وهىالبتولمريمقالتوعندنذميتأئهيعتقدونكانوافقد،بجوارهطويلةمدةمهمواحدكلوبقى

وقدتموتباْنالموقتحىأنعلىالقمرةأعطاكالذىالربيسمحكيفاخبرقبنى..يا:تبكى

أيضا.ماتقدباْنهأحبكفردكلشعرفقد،بعقيدتكالعيبلحقكمابالعاروأصدقاؤكشعبكأحس

المائتينبعدالعشرونالإصحاح

هذانهايةحتىاللهأبقاقفقدالإطلاقعلىأمتلمأئق..أماهياصدقينى:وقالإليهأمهعيسىضم

معهالأمركانكيفوشهدواطلبهعلىبناءأنفسهمالأربعةالملانكةأظهرحقذلكقالأنوماالعالم

به.أمرواوما

موقى..وكأنهموجوههمعلىوانكفنواالحاضرونفخاف،شموسأربعوكأكاالملانكةظهرت

ليراهمأنفسهميغطواحقالاْربعةللملانكةوأعطاهاالتيلمنملاءاتأربععيسىأخذ

سفراءهمهؤلاءعيسىوقالخاطرهموطيبملاككلقامثميتكلمونوهمويسمعونهمالحاضرون
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هووروفائيلاقهأعداءيحاربوميخائيلالإلهيةالأسراربإعلاننحتصفجبريلوتعالىسبحانهات

الحشر.يومالصورفىينفغالذىهوواسرافيلالناسأرواحيقبضالذى

أجيبك.ولسوفبرنابايافضلكمناسأل:عيسىفأجاب

قدكأنكنعتقدوجعلناعذبنافلماذا..بعبادهرحيماالَهأنأعلمأفىالسطور:هذ.كاتبقال

ضحيةاختاروكيامناقهولىياوأنتالموتقاربتحتىعليكبحرقةوالدتكبكتلقد؟ضيت

..؟ظنوهماهذاأوالجمجمةجبلعلىاللصوصبينلتموتأخذوكحتىوالكنبالوشاية

صاحبهاسيعاقباقهفإنتافهةأوصغيرةكانتمهماالمعصيةأنيابرناباصدقق:عيسىأجاب

كانوامعالذينالمخلصونوتلاميذىوالدقىكانتولماالمعصيةمجبلافاقه..يستحقهالذىالغقاب

الهزنبهذاالدنيوى،الهبهذايعاقبأنوتعالىسبحانهاقهأرادفقدالدنيوىالحببضأحبوققد

الناسأنوبرغمالدنيوى،الحالمهذافىبريئاكنتأننىوبرغمجهنملهيبإلىبأصحابهيدعلاصتى

،الحسابيومفىالشياطينبىيستهزئلاوحق،أخرىأحيانًااقهوابناحيانَااتاسمعلىأطلقرا

وجعل-كوذاموتطريقعنالعالمهذافىالناسسخريةمحطأكونأنوتحالىسبحانهاةأمرفقد

اللّهرسولمحمديأقحتىسخريتهمفىالناسيستمرولسوفالصلبعلىمتباْفىيعتقدونالجصيع

قانلأعيسىفأزثموشرعهاقهفىيعتقدونالذلهنلمؤلاءياْقعندماالخطأهذارزيلسوفالذى

الآورين.أبدإلىوالعظمةوالشرفالمجدتملكيامنالعادلينأعدلإنكالمىيا

المائتينبعدوالعشرونالحادىالإصحاح

حدثماكلفيهوتضعانجيلىتكتبأنعليكيابرنابااسمعلىوقالنحوىعيسىواستدار

حقبيهوذاحلمافيهتثرحبشكلواكتبهصادفتومهماالاْمركانمهماالدنياهذهفىإقامقخلال

الحقيقة.فردكليعرفوحتىالمؤمنونحظىءلا

رألمإذاأعلمهلابيهوذاحلماولكنوتعالىسبحائهاقهبمث!ينةذلكسأفعلإققائلا:فأجبته

شىء.كل

.رأياهبمايخبرانكوسوفشىءكلرأياوقدبطرسوهاهويوحناهاهوعيسىفاْجاب

تلاميذهوجمعوايعقوبمعيوحنافذهبيروهحقالمخلصينتلاميذهلهنجمعأنعيسىأمرناثم

عيسى.معوأكلواوالسبعينالاثنينالتلاميذمنغيرهموكتيرونويوسفيموسنيقودومعهمالسبحة

السماءإلىأصعدفلسوفمعكموالدقوخذواالزيتونجبلإلىاذهبوا:الثالثاليومفىعيسىقال

سيحملنى..منترونولسوفأخرىمرة

إلىلجنراوالسبعينالاثنينتلاميذهمنوعشرينخسةعدافيماالزيتونجبلإلىالجميعفذهب

الدّيسبحونالملانكةمنحشودتحملهعيسىأقالظهروقتصلاكبمفىتوقفواقدهموبينمادمثق

قائلأ:وواساهمعيسىفرفعهموجوههمعلىوانكفئواالناسفخافمضيئاوجههوكانومجمدونه
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:الممقانلًاجديدمنبعثثممات،قدأئهطنواممنينكئيرعلىيعتبراحثم.معلمكمفاْناتخافوالا

والحقلكمقلتكاالعالمهذانهايةحقأحياأنربىعلىأنعمفقدربى..تكذبونوهلتكذبوننىهل

جهدهكليبذلفلسوفابليسمنواحترسواالخائنيهوذاهوماتالذىولكنأمتلمإنقلكمأقول

رأيتموهعملمنأتيتهماعلىابهعالحالموفىاسرائيلفىلىشهداءكونواولكنونحدعكمبكمليفرر

سمع!موه.أو

علىويتوبالمؤمنينيخلصأنوتحالىسبحانهاقهيدعوأخذحقكلامهمنعيسىانتهىأنوما

اقهعلىوتوكلىأماهياعليكادلهسلامقائلا:والدتهاحتضندعانهمنانتهىولماالمخطئينالحماة

وسلامه.اقهرحمةعليكمفلتنزلقانلأ:تلاميذهإلىالتفتذلكقالأنوبحدوإياى..خلقكالذى

السماء.إلىبعيسىالأربعةالملانكةصعدتالناسأعينوأمام

المائتينبعدوالعشرونالثاقالإصحاح

يكرههاالقالحقيقةينشرونوالعالماسرانيلأئحاءنحتلففىتلاميذهانتشرعيسىارتحلأنبعد

الأشراربحضأنحدثفقد،المؤمنينغيربهايضيقوالقالتكذيبموضعدانماهىوالتى.إبليس

آخرونراحبينماالسماءإلىيرفعولمماتعيسىأنيذيعونراحواالمسيحتلاميذمنأنهمزعموا

وقداقه.ابنهوعيسىباْنيبشرونومازالواآخرونبشرحينفىالسماءإلىرفعئممات،أنهيدعون

مأمنفىالحسابيوميكونونحيتبالحقيقةاقهيخافونالذينهؤلاءنبشرولكننابولسبقولماعتز

أمبن.

برناباإنجيلانتهى

وتوفيقهاللَهبحمدتم
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"4!حناهح!منلااح!ء+.

7ء"030،0"ء،55*ك!0

ء.ك!40،فى!ا!وله،3لاهول*3لة!!4أهول.

!"5ءولكأ،عخ!5ول،.

!.33،!ص!ول،103+4نا!.

س!4.هلأك!.ساكة4لأ،ولممأس!حاول4،ولأأ5ح!ح(،659)ز

"هول3ولل!53نسه515ءياحلة34ول34!أ،

0751للا711.".سل442-912.)4391(

*.ا).!ء+لأ!3ثه030ول!،*!احء3أ3!،أ!حولأ34،+ه)51.

ا!+وله،51ل!ح!515ء،+ول"3س!5.48

0751*)*""..-165سل)4891(.

ح!.5.!.ك!هول41.

ول)4حا!!هأ،،!3ا!حأ"قح+!،ولءولولهح.

ول.س!.ح!ولأ144ول!.

+ء44ألك!30اس!ول44لءأل5"330*أ""(91!)

ول.3!+س!قهأء4ا!4*ول+اولس!.

سأ!ل!أييءول.

401+ح،ولأأا،!هأاح!فى+حولء!ولهح.+!4

*.س!.ح"ولول.

ول!31)ول!34+"حأأول!أ4.لأ

،4،الاكة2لك!لأ.4،+!ك!

)5ا!ول.ا"3ول1،53!ول4"3كأأ(لما،71ا،ولس!.

ر!ول53ول.،.محأ4*،+ه.

+،31)اولءط".3140*

!*.اكلهـأكل!!2ا.
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ل.لأ1،ول*وله،5"+ا!س!أ"هاهص!34لا3.4ءأ

.4791()2501248-

ول.4!-+هول*س!ك!س!+أ+ء+!؟3.

حهء*ولول!4لاعلأهسسأ.ح.ول50+لاطث!.

سسأ4سم،أ4لأه!،سأ.ك!03لأس!0اا(ل)الم

ا)+س!،ول!ولأط51.،طهـءمم!ولطا!أ(يا)58.

ول."ءاكاأا5لما3ك!ول5*اء4!ء.

ولا،ص!+!"أهولا!س!وللأحس!اثاهء4أ!،

س!ولحلاح51"ص!4أ،!ق4!+،ح!.

،.ء"+لأكاهاهء،+3،10.ولططس!()كس91.

43ءكلهـسم،+30سمسك"إغه"ولس!ا3.)4591(

!"+(3ءلاكا10!"،أ"41ء+034س!؟3ول.3

لاسأ.كلهـا؟سعع34*"حصع،أكم!عع،سسأ!كا.4ع!ول3ا"!أ5ول6لا*.75،ول!هولسصس+.

+"ءعهع15ح*51!س!3ول3،

ل!ولس!"43ول،!63.4لأول.هك!4!وله3"(ناول)359،(.

حط+أسأ3حآه3ء)ول،5

س!ا!ولأ3ط(3!ول5.لأ"ك!ءرز،هول+طه*"3هول(91!).

6+ءطهـول3ح"ولذح+3،هاه!ءأ3.

س!ط+حه!حول+4آهءط؟03*ح!ول؟ه.34+"ح

ء،+ا"أ!أا،حول3*طحاح"3!هلأ051كهـأ)7.

ء،+3!ص!اأس!"3اء"30!030ح.ك!(+4291.34.

س!+ولص!اههعسأ53اول3034لأولأ.مما*،ول)3791(.

+ء،3833!4!ول10."3لأ3،ص!!اول305.اس!ه

لا6+.ح5كلأاءاول!ول.

6+حأول4ح4153!ولا!ولا،أعححل!هحولولحلي!أول.

لا؟.ول.ل8،سأ.ء،ول،ع.)4891(

ح،+ك!اص!"3.5130!6!ول*4!

+طس!ءأأسأ51ول"ه4ول4ءول،

40*،ولأهأ؟!ولوللأ"3أ!*اكلالا!ولولأول03

س!+اءسعدهك!34.30غه!سأ،ول*4سك.

4ءاء"44ول3،4!ول31!4ء334هول!ول!!ول3قح"4أول"ءط)"ولس!+لة

+!3"أصأ7،4أس!ولول!لأهمأولا،34س!!،سأ!*ول!ول!!،4*ه،ا*ه.

اول،!!?"+3ولولأوله3أء"حأ+!ا،43.لا

لا6ول"+ول3.لا،!اس!*

س!،+ول)4حه3هأ،!"!!ول،30،.+!ا

سأ.عاء3!حاأ.

ء،+3أحول10ء"أ.3ءاأ30"ول

لا6*.سأ.كأوله*.

طهـس!،+ول4ءس!ألا-أصسول.35ء"4ء3

لا؟"ه؟حي!3!ول4ههوللة043ول.
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ء"+أطس!أ351ء؟لا.3

لأ؟س!.؟.4!حكلاهء(س!!ولأولولح!ههط)3.

ص!+أول+0،3هلمء"،طحزع!أ،3ول303ط،س!4؟!أسأ53ولولعء40!ول48ءا"هح.

+ء"س!هاكاناول0،3*،ول،

+5ول031ول3ولأ،"،ء57،ول3!55ط1.3

،+ء3"س!ءح"س!3،ول4+!؟اء+!؟لا15،"ء!53هولءي"5ط،ولولء14ول4س!ه!4لاح،أ5!.

+ءك!ص!*ح14"51أحس!ولحلأاح5"ء4أ،(6791).

س!+لااهول.لأ،أول++

س!6+3""،لمالمهأعطحلأ،أ+!أ(3

*.ول.+ه+لما+.

+ءاء"305."130.ول"ه)

ح!+4!ح!حء!أا!!س!ولهأ"،لا

ح..3.+هفى!3ءكا

،+ءول،"هول*س!حولأ

7ء"0كا.ك!140!كهمم!ح.

*.(!"*4حطأ!6!الأ،633،ألطههولس!حم!ا!ط4

لا"4ءول"ولحصما04!4

أ*،31)حعأ،!!،355هولمح!س!*"ول،

94/47ولةول43ح!33ولء4،ء3،

لا!عه!ول،

لما"س!"6احأ310ولهث!4.،ء+،ول

طهـ*ص!ح"33ولمم!،رزولكا!أولص!3،0)ول!ا
لأهصأ4400،ءوللاءا.
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الممر!ى

المنحة
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005اهداء

00000000000000000000000007.....،-.............................................................لمقدمةا

الأولالباب

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011.......جالتوراة:الأولالفصل

0000000000000000000000000000000000000000000000000000091السلامعليهموسى:الثاقالفضل

الثاقالباب

\000000000000000000000003الرسلواعمالوالرسانلالرسميمالأناجيل:الاْولالفصل

32.!....0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ناجيلالا

000000000000000000000000000000000000000000000000000032()متىإلىالمنسوبالإنجيل(1)

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000042؟متىهومن

0000000000000000000000000000000000000000000000092()مرقصإلىالمنسوبالإنجيل()ب

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000013مرقصإنجيلتحليل

33...0000000000000000000000000......................لملمالوقا(إلىالمنسوبالانجيل)ص(

0000000000000000000000000000000000000000000000000053!ا()يوإلىالمنسوبالإنجيل(د)

000000000000000000000000000000000000000000000000073أالمسيحاحبهالذىالحوارىهومن

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000093ليوحنافيهاالمشكوكالأعحالْ

00000000000000000000000000000000000000000000004السحريةالكيمياءاوالهرموزىالمذهب

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000014الرابعالإنجيلهدف

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000034يوحنارسائل

54.......................ءِ...0000000000000000000000000000000000000000000000000الرسلاعمال

64".000000000000000000000000000000000000000000............:الرسلأعمالكتابةمنالهدف

،00010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000007الرسلإعمالمصاثر

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000074التارنحيةوالدقةالرسلاعمال

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000047،1()بولسرسائلمعالتوافقلم

لم374
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0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000084الرسلاعماللاريخ

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000005ناجيل19تضارب:الثاقالفصل

الثالثأالباب

000000000000000000000000000000000000000000000000000000035والقرآنالأناجيل:الأولالفصل

55......0000000000000000000000000000000000000...ء...ةلموصدقهالقراناصالة:الثاقالفصل

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000075ومحمدالمسيح:الثالثالفصل

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000075ورسالتهالمسيحعيسىحياة

00000000000000000000000000000000000000000000000000000095الأربعةالاْناجيلفىعيسىحَياة

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000006الاْولىالمسيححياة

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000016باسلافهعلاقت

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000016عيسىمهصه

26".....000000000000000000000000000000000000........................؟:الانسانوابنالاْب

36..0000000000000000000.............................................:بمحاصريهيتاْثرعيسى

000000000000000000000000،6مباشربرالسماءإلىالمسيغورفعالحواريون:الراعالفصل

66...............................................!......نظرهمقالمسيح:الخابهسالفصل

الزابعالباب

0000000000000000000000000000000000017!لمحمدثالنسبةعيسىتنبؤات:الأولالفصل

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000017والانجمِلالتوراةفى!محمد

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000029الفازليط:الئاقالفصل

000000000000000000000000000000000000000000000000000099!الثهرسولمحمد:الثالثالفصل

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000.000000000000000000101المثاليةْالاْخلاق

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000201الاْجائبئظرفى!!محمد

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000501وعيسى!محمد

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000601الكامل،المنل

الخامسالباب

100000000000000000000000000000000000000000000000000000901والمسيحيةالإسلام:الأولالفصل

111..!......000000000000000000000000000000000000والمسيحيةالإسلاماعمدة:الثاقالفصل

114لإ.000000000000000000000000000000000000000000.......................المسيحعيسىالوهية

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000117الابنالوهيةنظرية

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000911الأولىالخطينة
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00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000122الدمكفارة

126.:.....0000000000000000000000000000000000000000000000العقلدينالإسلام:الثالثالفصل

السادسالباب

0000000000000000000000000131والمسيحيةالإسلامفىالاْخلاقيةالتعاليم:الأولالفصل

00000000000000000000000000000000000000000000000144للأحداثالزمنىالتعاقب:الثاقالفصل

...................................والأناجيلوالتوراةالقرآنحفظ:الثالثالفصل

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000146والختانالطهارة

0000000000000000000000000000000000000000000000000000146الساءإلىالسلامعليهعيسىرفع

147.....................................................................!0000000المسيحصلب

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000148موتهبعدالمسيحظهور

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000914المسيحبعثة

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000914المقدسالقربان

................................................................الاْناجيلبينالتضارب

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000914الحشرالوعايا

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000914يونلسامرا

"00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000914عيسىطفولة

0،000000000000000000000000000152والاناجيلالتوراةفىوالتحريمالإباحة:الرابعالفصل

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000153نيةلرهباا

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000153والميسروالجنسالخمر

السابعالباب

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000155عالمىلىالإسلام

158-0000000000000000000000000000000000000000000000000000والمسيحيةالإسلامفىالمراةمركز

................................................................................ق11إلغاء 016لر

000000000000000000000000000،00000000000000000000000000000000000000000161السياسيةالمؤسسات

"162....................................................................،الاسلااقتماديات
مء

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000163الزكاة
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000163الخيروعملالتقوى

00000000000000000000164الدوليةوالعلاقاتالدينيةيةالحر

164.................................................لم...000000000000000000الإسلامفىالأخوة
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برناباانجيل

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000916برناباإنجيل:الاْولالفصل

000000000000000000000000000000000174الاْربحةوالاْناجيلبرنابابينالخلاف

000000000000000000000000000000000000000000000175يرناباإنجيلكتابةاسباب

00000000000000000000000000177المقدسالكتابمنالجديدالمهدفىبرنابا:الثاقالفصل

00000000000000000000000000000000000000000917؟رسالتههىومابرناباهومن:الثالثالفصل.

،0000000000000000000000000000000000000000000000018؟برناباإنجيلظهركيف:الراءالفصل

000000000000000000000000000000000186الأربمةوالأتاجيلبرنابابينالخلاف:الحامهىالفصل

00000000000000000000000000000187الأربمةوالأناجيلالتوراةفىالوحدانية:السادسْ*الفمل

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000918الانجيلفىيسوع

0000000191................................يمبالمسيحالمسمىعيسىإنجيل

000000000000000000291لالاالاعحا
................................................................وحء

000000000000000391الثا.الاصحا

....................................................................رح.ه

000000000000391الثاكالاصحا
.....................................................................ح5!

000000000000000491الراالاصحا
...................................................................ثعح5!.

0000000000000000491الخاالاصحا
.......................................،........................صىج"

.........................................................................السادالاصحا 000000591سح"

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000591الساالاعحاث
بع!

000000000000000000000000691الثاالاعحا

...........................................................صح8

00000000000000000691التا-الاعحا

................................................................-ح

................................................................العاءالاصحا
00000000000000000791مهرح

الحادالاصحا
لأ79...............................................................-......0000عسرىح05

هالثا.الاصحا. 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000891عسرىح

000000991-..................+الثالثالاصحا1
.................................................عسرح

.............-.....5الراالاصحا 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000002حكسربعح

5002الخاالاصحا
.........................................................................عسرمىح

500000000000000000000000000000000000000000000000000000000102السادالاصحا
................عسرسح

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000202عثرالسابعالِإصحاح

302-...........................ه.الثاالاصحا
...............................................عسرمىح
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50000000000000402لتاالاصحاا.
.............................................................عسرهمعح

00000000000000000000502لعشرالاصحاا
.......................................................ونح

000000000000000000000000000000،0000000000602لعشرالحادالاصحاا
............................ودوى!."

000000000000000000000000000702الحشرالثا.الاعحا
...........................................ودولى!

.................الحشرالثالثالاصحا 000000000000000000000000000000000000000000000000000802ودوح"

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000902العشرونالراالاصحا بعههـح

0021العشرالخاالاصحا ..................................................................ودوهمىح

....................................................العشرالسادالاصحا 60،00000000000021وىسوح

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000213المشرالساالاصحاْ.
نووبعخ5ء"

الحشر..الثاالاصحا 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000213ولىومىح8

الحشر.التاالاصحا ،21..........................................ء..00500000000000000000000ودوسعح

.الثلا"الاصحا 216..........................................*..0000000000000000000000000000000لولىح

216؟0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000نوالثلاْالحادىالاصحا
.......لوح

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000217الثلا.الثاْالاصحا
رسولىح"

.....................................الثلاهـ.الثالثالاصحا 00000000000000000000000000000000921لودوح"

921..................:".00000000000000000000000000000000000000000000000.الثلا+الراالاصحا
برلىوبعح

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000022الثلا.الخاالاعحا
..-..لودومسح"

....................................الثلاهالسادالاصحا 00000000000000000000000000000،0221لولىسوحهـ

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000222الثلاهالساالاصحا
يودوبعح

.الثلاهالثاالاصحا 222.................................*.....000000000000000000000000000000لودومن!ء

223.......إ....000000000000000000000000000000000000000000000000000000000الثلا.ْالتاالاصحا
يوروسعح8

......الاالاصحا 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000422رعهنح

0000000000000000000522الأالحادالاصحا

.................................................ربعوروىح

000000000000000000000000226الأالثا.الاصحا

..............................................ربعهمولىخ

000000000000000000000227الأالمْالثالاصحا
................................................ربعودوح

0000000000000000000000000000000000000000228الاالراالاصحا
............................ربحولىوبعء!هـ

0000000000000000922الأالخاالاصحا

..................................................ربعونوسىح5:

إ.........................،.....................................الاالسادالاصحا 023ربعونومرح

00000000000000000000000000000000،00000000000000000000000000000000000231الأالساالاصحا
ربعونوبع!هـ

الأالثاالاصحا
231.................ء.0000000000000000000000000000000000000000000000000ربعهمومن!

نم00000000000000000000000000000000000022الأالناالاصحا

.................................ربعولىوسع!
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...................-.الحمسوالاصحا
..........................................!............لىح

..............؟-...............،،...................................والخمسونالحادىالاعحاح

.،.الخمسوالثا.الاصحا
..................................................................رولىح

............ة.......................................................الخمسو.الثالثالاصحا روح"

....................................................................الخسهونالراالاصحا بعوح"

الخمسو.الخاالاصحا .......................ء.........................................روموح"

..............،..................................................الحمسو.السادالاصحا ودسح"
....................................................................الخمسو.الساالاصحا دوبعح"

الحمسو..الثاالاصحا ....................................................................دومنحء

الخصسو.التاالاصحا ....................................................................دوسعح"

الستو.الاصحا ....:..............................:.........................................لىح"

-.الستو.الهادالاعحا ....................................................................دوىءَح"

........ء............................الستو.الثا.الاصحا .................................دلىءوح"

.................................................................،....الستو.الثالثالاصحا ووح"

......................................................................الستونالراالاصحأ بعوح"

....................................................................الستر.الحا!الاصحا دوصىح.

00000000000000000000000000000000000000000000000001..................الستو.السادالاصحا ودسح"
......................................................................والستونالسابعالإصحاح

......................................................................والستونالثامنالإصحاح

......................................................................الستونألتاالاصحأ
سعوح

...................-.........................................................السبعونالإصحاح

السمعو.الحادالاصحا ....................................................................ر.وىح

السمعو.الثا.الاصحا ......................................................................ر.ولىح

....................................................................والسبعونالثالثالاصخاح

.....................................................................الس!عوناالالاصحا
.وهـبعح"

...................................................................السمعو.الحاالاصحا
ر.وصبىح"

..................................................................السمعو.الئادالاصحا
ر.وسح.ء

....................................................................السحعو.الساالاصحا ر.وبعح"

السمعو..الثاالاصحا .....................................................................ر.ومرح"

السمعو.التاالاصحا
....................................................................د.وسعحء

..............ْ"..............-................................................الثماَالاصحا
رسح"

233

23،

235

235

2+

2+

238

238

923

024

024

242

242

243

4،2

245

245

246

247

248

8،2

924

025

252

252

253

5254
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00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000256والثمانونالحادىالِإعحاح

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000257لثماْاالثاْالاصحا
لورولى!ء

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000258الثماَالثالثالاصحا
لولىوحء

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000925الثماَالراالاعحا
لودوبعخ"

026.................................................-...00000000000000.الثماْالخاالاصحا
لورومسى!ء

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000026الثماَالسادالاصحا"
لودسوحء

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000261الثما.400الساالاصحا
لودوبع!"

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000262الثماْ.الثاالاصحا لودصو!"

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000263الثماْالتاالاصحا
دسوسع!هـ

0000000000000000000000000000000000264.التسعوالاصحا
..................!........................د!ء

265.التسعوالحادالاصحا ....................................................................دوى!"

0000000000000265-...التسعوالثا.ألاصحا
.......................................................دولى.حء

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000265التسعوْالثالثالاصحا رو!"

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000267التسعونالراالاصحا بعوحء

000267التسعو.الخاالاصحا
................................................................رومسىحو

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000268التسعو.الساد"الاصحا روسح"

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000926التسعو.الساالاصحا
لىوبع!"

027التسعو..الثاالاصحا .....................................................................رومىحء

271التسعو.التاسهالاصحا ....................................................................ر-و!"

271المائةالاصحا
................................................................................ح"

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000272الواحدلعدالمائةالاصحا
ءح

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000273لعدالمائةالثاْالاصحا لى.!!

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000274المانةلعدالثالتالاصحا
.!

،000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000027الماتلحدالراالاصحا بع.!8

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000275المانةلعدالخاالاصحا
مس.ح

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000276المانةلحدالسادالاصحا .سح

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000277المانةلعدالسالهالاصحا
.ج!

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000278المانة!عد.الثاالاصحا
مى.ح

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000927المانةبعدالتاسهالاصحا -ح"

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000028.لعدالمانةالعا.الاصحا
سر.ح"
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00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000281المانةبعدعشرالحادىالإصحاح

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000281المائةلعد.الثاْالاصحا
عسر.لىح

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000282المانةلعد.النالثالاصحا
.....عسرح

283...............................2...............................المانةبعددثرالرابعالإعحاح

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000284المانةلعد.الخاالاصحا عسر.صىح

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000285المانةلعد.السادالاصحا عسر.سح
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000286المانةلعد.الساالاصحا

عسر.بع!

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000287الماثةلعدءالثاالاصحا
...عسرمن

000000000000000000000000000000287................................دالمانةبحدعن!رالتاسع1\لإصحاح

.................................................المائةلعد.العشرالاصحا 000000000000000000288ودح

9؟000000000000000000000000000000000000000000000000000000002المانةبعدوالعشرونالحادىالإصحاح

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000928المانةبعدوالعشرونالثاقالإصحاح

.........................ء..............................لعدالمانةالصثرالثالثالاصحا 092ء.ونوحء

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000192المانةبعدوالعشرونالرابعالإصحاح

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000292المائةبعدوالعشرون+الخاسىالإصحاح

000000000000000000000000000000000000000000000000000000392المانةلعد.العشرالسادالاصحا ولى.سوحء

492..........................!.....000000000000000000000000المانةبعدوالحشرونالسابعالإصحاح

00000000000000000000000000000000000000000000000000000592المائةلعدالعشرْ.الثاالاصحا
....ودصوح

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000692المائةبعدوالصثرونالتاسعالاصحاح

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000792المانةبعدالثلاثونالإصحاح

00000000000000000000000000000000000000000000000000000792المانةلعدالثلا.ْالحادالاصحا
.....لودوىحء

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000892المائةلعدالثلا.ْالثاْالاصحا
.لودولى!"

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000992المانةبعدوالثلاثونالثالثالإصحاح

..........................................................المانةلعدنوالثلا.الراالاضحا 0003سبعح

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000103المانةلعد.الثلا.الخاالاصحا
.لودوسىح"

303......-00000000000000000000000000000000000000000000000المانةلحد.الثلا!السادالاصحا .لودسو!"

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000403المائةلحد.الثلاْالساالاصحا
.ريووبعح8

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000503نةالمالعد.لثلا.ا.لثااالاصحا

-ء.لولىومىحء

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000503المانةلعد.الثلا.التاالاصحا
.لودوسعحء

603؟...000000000000000000000000000000000000000000000000000..........المائةلعدالأْالاصحا
.ربعورح
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00000000000000000000000000000000000000000000000000000000703الماثةبعدوالاربعونالحادىالاعحا
ءح

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000803المائةبعدوالاْربعونالبإقالإصحاح.

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000903المانةبعدوالأربعونالثالثالإصحاحصء

000000000000000000000000000000000000،00000000000000000000903المانةبعدوالأربعونالرابعالإصحاح

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000031الماثةبعدوالاْربعونالخامسالإصحاح

000000000000000000000000000000000000000000000000000000311المائةبعد.الأالسادالاصحا
رلعودوسح

00000000000000000000000000000000000000000000،00000000000312المائةبعد.الاْالساالاصحا
ر!عولىوبعح"

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000313المانةيعد.الأ.الثاالاصحا

.ربعو!يروحء

،0000000000000000000000000000000000000000000000000000000031المانةبعد.الأالتاالاصحا
رمعوروسعح

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000315المائةب!الخمسونالإصحاح

316..*.............................000000000000000000000000الماثةلحد.الهمسوالحادالاصحا .دوىح

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000316المانةيعد.الخمسوالثا.الاصحا لى.ولىح

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000317يعدالمانةالخمسو.الثالثالاصحا لى.وح"

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000931المانةيعداخصسوناالالاصصا
.وهـبعح"

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000032المانةبعدوالخمسونالخامسالإصحاح

032................-.....0000000000000000000000000000000المانةبعدوالخمسونالسادسالإصحَ!ح

،322."..............................................ء....000المانةسد.الخصسوالساالاصحا
لى.وبعح

-00000000000000000000000000000000000000000000000000000000323المانةسد.الخمسو.الثاالاصحا
.دومرح

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000323الماثةسد.الخمسوالتاالاصحا .روسعح

................................................................الماثةيد.السترالاصحا ،32!.."،..رح

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000326المانةلعد.السنوالحادالاصحا .روىح

327......00000000000000000000000000000000000................"المانةبعدوالستونالثافىالإصحاح

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000327بعدالمانة.الس!الثالثالاصحا و-لىحء

328"000000000000000000000000000000................-.......*المائةيعدالسنونالراالاصحا .وبعح

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000932المانةبعدوالسنونالخاسىالإعحاح

000000000000000000000000000000000000000000000000000000009132المائةلحد.السش!السادالاعحا .-روسح

033........................................................"المانةبعدوالستونالسابعالإصحاح

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000331المانةيعد.الستو.الثاالاصحا
.دومرح

331......ء............................-..........:......المانةيعد.السنوالتاالاصحا
...ىوسعح

...............................-"..............................ثةالمايعد.السمعوالاصحا 000332د.ح
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......المائةبعدوالسبعونالهادىالإصحاح

........المائةبعدوالسبعونالتاقالإصحاح

.......المائةبعدوالسبعونالثالثالإصحاح

.......المانةبعدوالسبعونالرابعالإصحاح

.....المائةبعدوالسبعونالخامسىالإصحاح

....المانةبعدوالسبعونالسادسالإصحاح1ْ

.......المائةبعدوال!سبعونالسابعالإصحاح

.......المائةبعدوالسبعونالثامنالإصحاح

.......المانةبعدوالسبعونالناسع!الإصحاح

.................الماتهبعدالشائونالإصحاح

......المانةبحدوالثمانونالحادىالإصَحاح

........المائةبعدوايشانونالثاقالإصحاح

.......المائةبعدوالثمانونالثالتالاصحاح

.......المانةبعدوالثمانونالرابعالإصحاح

.....المائةبعدوالثمانونالخامسىافيصهحاح

....المائةبعدوالثمانونالسادسالإصحاح

.......المانةبعدوالثمانونالسابعالإصحاح

.......المائةبعدوالثمانونالثامنالإصحاح

.......المائةبغَدوالشانونالتاسعالاصحاح

................المائةبعدالتسعونالإصحاح

المانةبعدوالتسعونالحادىالإصحاح

..المائةبعدوالتسعونالثاقالإصحاح

المانة.بعدوالتسعونالثالثالإصحاح

المانة.بعدوالتسعونالرابعالإصيِاح

المانةبعدوالتسعونالخاصىالإصحاح

المانةبعدوالتسعونالسادسالإعحاح

المائةبعدوالتسحونالسابعالإصحاح

المانة.بعدوالتسعونالثامنالإصخاح
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332

333

333

334

334

334

335

335

336

336

337

338

933

933

034

341

341

342

343

344

345

345

346

0347

348

34"

934

035

0000000000000000000000000،0000000000000000000000000000000035المانةبحدوالتسعونالتاسعالإعحاح

351الماثتا.الاصحا
..............................................................................دح"
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351.............................................................،....!.المانتينبعدالاْولالإصحاح

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000352*المائتينبحدالثاقالإصحاح

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000353احصانتينبحدالثالثالإصحاح

353....،.......................................ة....0000000000000000000/-ْالماْيعدالراالاصحا
-س/.بعخ!

35حا"...............................................................:.الما.-سدصالخاالاصحا
س.مىح

553............-...................................................ننمرلماايعدلساداالاصحا
.مرح

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000355،!المانتينبعدالسابعالإصحاء

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000356الما.-يعدالثاالاصحا
كايممح.منح

...................................................................الما.-يعدالتاالاصحا 357سين.سعح

357................................ء........00000000000000000000...."الماثتينبعدالعاشرالإصحاح

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000358المائتينبعدعترالحادىالإصحاح

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000358المائتينبحدعشرالثافىالإصحاح

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000935-ْالماْبعدالثالتْالاصحا سةصبكسرح

.............................................الما"-يعد.1117الاصحا
+.................س.عسربعلرح"

ث1........000000000.......................................ا؟المانتينبعدعشرالحامىالإصحاح

+000000000000000000000000000000000000000000000000000000001الماثنبنبعدعمنرالسادمرالإصحاح

.............................................................الماء-سد5الساالاصحا +1س.عسربعح

+،...........................................................،..الما!-يعد..ا!مَاالاصحا
سمر.عسرمىح

ثم00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005الماء-سدءالتاالاصحا
سيى.عسرسعح

..............................................الما.-سد105الاصحا
000000000000000000365سين.لحصونح

....................................الماء-لد.العشرالحادالاصحا ثم000000000000000006تر.ودوىح

+00000000000000000000000000000000000000000000000000000007المافتينبعدوالعشرونالثاقالإصحاح

ثم9...........................-........................ء...000000000000000000000000000000عربيةمراجع

+اء......................................................ء....!ا!ا!3اأ!م!أجنبيةمر.اجع

1991ها،8/الاعلاعركم

*!ا!/!-ء؟المولىالترقعم

المحارت\)ج.م.ع.(داربمطاحطبع!!كال"ول،ا!-!ل

!،ك!اصا79"96
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